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W celu zapoznania siê z animowan¹ instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia, odwiedŸ odpowiednie strony produktu pod adresem www.sennheiser.com (w jêzyku angielskim).

Znajdziesz tam równie¿ szczegó³owe instrukcje obs³ugi poszczególnych urz¹dzeñ.
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Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
System
• Przeczytaj tê instrukcjê obs³ugi.
• Zachowaj tê instrukcjê obs³ugi. Zawsze do³¹czaj tê instrukcjê obs³ugi,
gdy u¿yczasz urz¹dzenia oraz zasilacza sieciowego innym u¿ytkownikom.
• Stosuj siê do wszystkich ostrze¿eñ oraz wykonuj wszystkie instrukcje
zawarte w tej instrukcji obs³ugi.
• Czyszczenia urz¹dzeñ nale¿y dokonywaæ tylko wtedy, gdy nie s¹ one
pod³¹czone do Ÿród³a zasilania sieciowego. Do czyszczenia u¿ywaj
tkaniny.
• Korzystaj tylko z dodatków lub akcesoriów aprobowanych przez firmê
Sennheiser.
• Wszystkie prace serwisowe zlecaj wykwalifikowanemu personelowi serwisów. Przegl¹d serwisowy jest konieczny, gdy urz¹dzenia lub zasilacz
sieciowy zosta³y w jakikolwiek sposób uszkodzone, na urz¹dzenia zosta³ wylany p³yn, do wnêtrza obudowy wpad³y jakieœ przedmioty, urz¹dzenia zosta³y wystawione na dzia³anie deszczu lub wilgoci, urz¹dzenia
nie dzia³aj¹ poprawnie lub te¿ zosta³y upuszczone.
• OSTRZE¯ENIE: W celu zmniejszenia ryzyka wybuchu po¿aru lub pora¿enia pr¹dem elektrycznym, nie wolno u¿ywaæ urz¹dzeñ oraz zasilaczy sieciowych w pobli¿u wody i nie wolno wystawiaæ ich na dzia³anie
deszczu lub wilgoci.

Odbiornik
• U¿ywaj jedynie do³¹czonego zasilacza sieciowego.
• Od³¹cz zasilacz sieciowy od gniazda sieci energetycznej
- w celu ca³kowitego od³¹czenia urz¹dzenia od sieci energetycznej,
- podczas wy³adowañ atmosferycznych,
- gdy urz¹dzenie nie bêdzie u¿ytkowane przez d³ugi okres czasu.
• Korzystaj jedynie z zasilacza sieciowego, który jest przeznaczony do
parametrów sieci energetycznej, które zosta³y przedstawione w rozdziale „Dane techniczne” (zobacz na stronie 31).
• Upewnij siê, ¿e zasilacz sieciowy:
- dzia³a poprawnie i jest ³atwo dostêpny
- jest w³aœciwie pod³¹czony do gniazda sieci energetycznej
- dzia³a w dozwolonym zakresie temperatur
- nie jest przykryty lub te¿ wystawiony na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych przez d³ugi czas w celu unikniêcia nadmiernego
nagrzania (zobacz rozdzia³ „Dane techniczne” na stronie 31).
• Nie zakrywaj ¿adnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urz¹dzenie
zgodnie z wskazówkami przedstawionymi w tej instrukcji obs³ugi.
• Nie wolno instalowaæ urz¹dzenia ani zasilacza sieciowego w pobli¿u
Ÿróde³ ciep³a takich jak grzejniki, kominki, piecyki oraz inne urz¹dzenia
(w³¹czaj¹c wzmacniacze), które emituj¹ ciep³o.
• Nie wolno przeci¹¿aæ gniazdek sieciowych lub przed³u¿aczy, poniewa¿
mo¿e doprowadziæ to do po¿aru oraz pora¿enia pr¹dem elektrycznym.
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• Niebezpieczeñstwo z powodu du¿ej g³oœnoœci
To urz¹dzenie ma mo¿liwoœæ generowania ciœnieñ akustycznych, których poziom przekracza 85 dB (A). 85 dB (A) jest poziomem ciœnienia
akustycznego, które odpowiada maksymalnej dopuszczalnej g³oœnoœci okreœlonej przez przepisy prawne (w niektórych krajach), przy której mo¿liwe jest przebywanie przez ca³y dzieñ roboczy. Wartoœæ ta jest
u¿ywana jako baza okreœlona w medycynie pracy. Wy¿sze poziomy
g³oœnoœci lub d³u¿szy czas przebywania w takich warunkach mog¹
doprowadziæ do uszkodzenia twojego s³uchu. Przy wy¿szych poziomach
g³oœnoœci, czas przebywania musi zostaæ skrócony w celu unikniêcia
uszkodzeniu s³uchu. Nastêpuj¹ce objawy s¹ wyraŸnymi sygna³ami, ¿e
by³eœ nara¿ony na zbyt wysoki poziom dŸwiêków przez d³u¿szy czas:
– w uszach s³yszysz dzwonienie lub œwisty,
– masz wra¿enie (nawet przez krótki czas), ¿e nie s³yszysz wysokich
dŸwiêków.

Nadajnik typu bodypack oraz mikrofon bezprzewodowy
Nie wolno umieszczaæ urz¹dzeñ w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a takich jak grzejniki, kominki, piecyki lub inne urz¹dzenia (w tym wzmacniacze), które
emituj¹ ciep³o.

U¿ytkowanie systemu zgodnie z jego przeznaczeniem
U¿ytkowanie urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad systemu ew 100 G3 wymaga:
• przeczytania tej instrukcji obs³ugi, zw³aszcza rozdzia³u dotycz¹cego
„wa¿nych instrukcji bezpieczeñstwa”,
• korzystania z urz¹dzeñ zgodnie z okreœlonymi zakresami ich pracy oraz
przestrzegaj¹c ograniczeñ przedstawionych w tej instrukcji obs³ugi.
„Niew³aœciwe u¿ytkowanie” oznacza korzystanie z urz¹dzenia w sposób
inny ni¿ opisany w tej instrukcji obs³ugi lub te¿ w warunkach, które ró¿ni¹
siê od tych przedstawionych w niej.
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Seria ew 100 G3 evolution wireless
Wraz z systemem ew 100 G3 evolution firma Sennheiser oferuje najwy¿szej jakoœci i najnowoczeœniejszy system bezprzewodowej transmisji radiowej charakteryzuj¹cy siê wysokim poziomem funkcjonalnoœci oraz
³atwoœci¹ u¿ytkowania. Nadajniki oraz odbiorniki zapewniaj¹ transmisjê
bezprzewodow¹ sygna³ów w zachowaniem studyjnej jakoœci dŸwiêków.

System banków czêstotliwoœci
Nale¿y zaznaczyæ: zakres czêstotliwoœci roboczych ró¿ni siê w poszczególnych krajach. Twój sprzedawca produktów Sennheiser posiada wszystkie niezbêdne informacje dotycz¹ce czêstotliwoœci dozwolonych do u¿ycia w twoim kraju.
Urz¹dzenia s¹ dostêpne do pracy w szeœciu zakresach czêstotliwoœci
UHF, z 1680 czêstotliwoœciami w danym zakresie.

Ka¿dy zakres czêstotliwoœci (A-E, G) dysponuje 21 bankami czêstotliwoœci z 12 kana³ami w ka¿dym z nich:

Ka¿dy z kana³ów w banku czêstotliwoœci od „1” do „20” jest programem
fabrycznym z na sta³e okreœlon¹ czêstotliwoœci¹ (program czêstotliwoœci).
Czêstotliwoœci programów fabrycznych znajduj¹ce siê w jednym banku
czêstotliwoœci s¹ pozbawione intermodulacji. Te czêstotliwoœci nie mog¹
byæ zmieniane.
W celu poznania programów czêstotliwoœci zapoznaj siê z do³¹czonym
wykazem czêstotliwoœci. Zaktualizowan¹ wersjê wykazu czêstotliwoœci
mo¿na pobraæ ze stron produktu na naszych stronach internetowych pod
adresem www.sennheiser.com.
Bank czêstotliwoœci „U” pozwala na dowolny wybór i zapamiêtanie czêstotliwoœci. Mo¿e jednak wówczas dochodziæ do zak³óceñ intermodulacyjnych miêdzy ustawionymi czêstotliwoœciami.
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Prezentacja produktu
Prezentacja odbiornika EM 100

Elementy kontroli pracy -–
- œciana przednia

Elementy kontroli pracy - œciana tylna

przycisk
interfejs podczerwieni
wyœwietlacz podœwietlany na pomarañczowo
przycisk SET
przycisk UP/DOWN
przycisk STANDBY
dzia³a jako klawisz ESC (anuluj)
w menu

uchwyt na kabel DC zasilacza sieciowego
gniazdo zasilania DC (DC IN) do pod³¹czenia zasilacza sieciowego NT 2
wyjœcie audio (AF OUT BAL), gniazdo XLR-3M, symetryczne
wyjœcie audio (AF OUT UNBAL),
gniazdo jack 1/4” (6.3 mm), niesymetryczne
gniazdo interfejsu Service (DATA)
gniazdo interfejsu Service (DATA)
wejœcie anteny I (ANT II) z wejœciem
zdalnego zasilacza sieciowego,
gniazdo BNC
etykieta typu urz¹dzenia
wejœcie anteny I (ANT I) z wejœciem
zdalnego zasilacza sieciowego,
gniazdo BNC
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Prezentacja wyœwietlaczy odbiornika EM 100
Po w³¹czeniu zasilania, na wyœwietlaczu urz¹dzenia pojawia siê ekran
standardowy „Receivers Parameters” prezentuj¹cy parametry pracy odbiornika. W celu zapoznania siê z innymi ilustracjami oraz przyk³adami
wskazañ ekranu standardowego prosimy o przejœcie do strony 24. Ten
standardowy ekran prezentuje stany pracy odbiornika.

Ekran
➀ Poziom RF „RF”
(Radio Frequency)

Znaczenie
Ekran Diversity
Aktywne wejœcie I anteny
Aktywne wejœcie II anteny
Poziom sygna³u RF:
wskazuje moc transmitowanego sygna³u
poziom progu granicznego Squelch

➁ Poziom sygna³u audio „AF”
(Audio Frequency)

modulacja nadajnika z funkcj¹ peak hold.
Gdy ekran poziomu sygna³u audio wskazuje pe³ny
zakres, poziom sygna³u audio jest zbyt wysoki. Gdy
nadajnik jest zbyt czêsto przesterowywany lub te¿
pracuje w tym stanie przez d³u¿szy czas, pole
„PEAK” jest prezentowane w kontrze.

➂ Bank czêstotliwoœci oraz kana³

Aktualny bank czêstotliwoœci oraz numer kana³u.

➃ Czêstotliwoœæ

Aktualna czêstotliwoœæ odbioru sygna³ów.

➄ Nazwa

Dowolnie okreœlona nazwa odbiornika.

➅ Sygna³ Pilot „P”

Aktywowany sygna³ pilota.

➆ Funkcja t³umienia „MUTE”

Odbiornik jest wyciszony.
Odbiornik nie przekazuje sygna³u audio (zobacz te¿ na stronie 28).

➇ Status baterii nadajnika

Stan na³adowania:
oko³o 100%
oko³o 70%
oko³o 30%
Ikona miga: bateria bliska wy³adowaniu.

➈ Ikona trybu Lock
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Tryb blokady jest w³¹czony.

Prezentacja nadajnika typu bodypack SK 100

Prezentacja nadajnika typu bodypack SK 100

Elementy kontroli
Wejœcie mikrofonu/instrumentu (MIC/
LINE), gniazdo jack 3.5 mm, blokowane
Prze³¹cznik MUTE
Antena
WskaŸnik dzia³ania oraz statusu baterii, czerwony LED (œwieci siê = ON
(w³¹czony) / miga = LOW BATTERY
(bateria wy³adowana).
WskaŸnik przesterowania sygna³u
audio, ¿ó³ty LED (œwieci siê = AF
PEAK)

Przycisk SET
/

przyciski (UP/DOWN)

Komora baterii
Pokrywa komory baterii
Zatrzaski komory baterii
Port podczerwieni
Przycisk ON/OFF, dzia³a jako klawisz
ESC (anuluj) w menu pracy
Wyœwietlacz, podœwietlany na pomarañczowo.

Styki ³adowania
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Przegl¹d ekranu nadajnika typu bodypack SK 100
Po w³¹czeniu zasilania, wyœwietlacz nadajnika bodypack prezentuje ekran
standardowy „Frequency/Name”. W celu zapoznania siê z innymi ilustracjami oraz przyk³adami wskazañ ekranu standardowego prosimy o przejœcie na stronê 24. Podœwietlenie wyœwietlacza jest automatycznie
wy³¹czane po oko³o 20 sekundach.

Ekran

Znaczenie

➀ Poziom sygna³u audio „AF”

Modulacja nadajnika bodypack z funkcj¹ peak hold.
Gdy poziom sygna³u audio na wejœciu nadajnika jest zbyt
wysoki, ekran „AF” wskazuje pe³ny zakres i dodatkowo œwieci siê ¿ó³ta kontrolka LED AF PEAK :

➁ Czêstotliwoœæ

Aktualna czêstotliwoœæ transmisji sygna³u

➂ Nazwa

Dowolnie okreœlona nazwa nadajnika bodypack

➃ Ikona transmisji

Sygna³ RF jest aktualnie transmitowany

➄ Ikona trybu Lock

Aktywny jest tryb blokady czêstotliwoœci

➅ „P” (Pilot)

Aktywny jest tryb transmisji sygna³u pilota

➆ „MUTE”

Wejœcie mikrofonu lub liniowe jest wyciszone

➇ Status baterii

Stan na³adowania:
oko³o 100%
oko³o 70%
oko³o 30%
Stan na³adowania jest krytyczny, czerwona kontrolka LED LOW BATT
miga:
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Prezentacja mikrofonu bezprzewodowego SKM 100

Elementy kontroli
G³ówka mikrofonu (wymieniana)
Nazwa i charakterystyka kierunkowa
wk³adki mikrofonowej (nie jest widoczna na ilustracji)
Korpus mikrofonu bezprzewodowego
Komora baterii (nie jest widoczna
z zewn¹trz)
Wyœwietlacz, podœwietlany na pomarañczowo
Port podczerwieni
Antena

WskaŸnik dzia³ania oraz na³adowania
baterii, czerwony LED
[œwieci siê = ON (w³¹czony) / miga =
LOW BATTERY (bateria bliska
wyczerpaniu)]
Styki ³adowania
Prze³¹cznik wielofunkcyjny:
(DOWN), (UP) oraz ■ (SET)
Przycisk ON/OFF
dzia³a jako klawisz ESC (anuluj)
w menu pracy.

Pierœcieñ ochronny z kodem barwnym; dostêpny w ró¿nych kolorach
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Prezentacja ekranów mikrofonu bezprzewodowego
SKM 100
Po w³¹czeniu zasilania, na wyœwietlaczu mikrofonu bezprzewodowego
pojawia siê ekran standardowy „Frequency/Name”. W celu zapoznania
siê z innymi ilustracjami oraz przyk³adami wskazañ ekranu standardowego prosimy o przejœcie do strony 24. Podœwietlenie wyœwietlacza jest automatycznie wy³¹czane po oko³o 20 sekundach.

Ekran

Znaczenie

➀ Poziom sygna³u audio „AF”

Modulacja mikrofonu bezprzewodowego z funkcj¹ peak hold.

➁ Czêstotliwoœæ

Aktualna czêstotliwoœæ transmisji sygna³u

➂ Nazwa

Dowolnie okreœlona nazwa nadajnika bodypack

➃ Ikona transmisji

Sygna³ RF jest aktualnie transmitowany

➄ Ikona trybu Lock

Aktywny jest tryb blokady czêstotliwoœci

➅ „P” (Pilot)

Aktywny jest tryb transmisji sygna³u pilota

➆ „MUTE”

Sygna³ audio jest wyciszony

➇ Status baterii

Stan na³adowania:
oko³o 100%
oko³o 70%
oko³o 30%
Stan na³adowania jest krytyczny, czerwona
kontrolka LED LOW BATT
miga:
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Uruchomienie urz¹dzeñ
Odbiornik EM 100
Odbiornik mo¿esz ustawiæ na p³askim pod³o¿u lub te¿ zamontowaæ w skrzyni rack 19”. Informacje dotycz¹ce monta¿u w skrzyniach rack znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi odbiornika EM 100,
która jest dostêpna na stronach produktu ew G3 pod adresem
www.sennheiser.com.

Ustawienie odbiornika na p³askim pod³o¿u
Umieœæ odbiornik na p³askiej poziomej powierzchni. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e nó¿ki urz¹dzenia mog¹ pozostawiæ œlady na delikatnych powierzchniach.
Elementy do monta¿u odbiorników na sobie zosta³y zaprojektowane
w celu zabezpieczenia kontrolerów urz¹dzeñ przed uszkodzeniami
lub zniekszta³ceniami, np. jeœli odbiornik zostanie zrzucony. Z tego
te¿ powodu zainstaluj elementy ochronne, nawet jeœli nie chcesz
odbiorników ustawiaæ na sobie.
Przymocowanie W celu przymocowania elementów do ustawiania odbiorników na sobie :
elementów do
Na œcianach bocznych odbiornika odkrêæ po dwie œruby (M4x8) (zobacz ilustracjê).
tworzenia zestawów
Zamocuj elementy do tworzenia zestawów na bokach odbiornika,
wykorzystuj¹c do tego celu wczeœniej odkrêcone œruby (zobacz ilustracjê).

Mocowanie nó¿ek Nó¿ki urz¹dzenia s¹ mocowane do podstawy odbiornika (zobacz ilustracjê).
urz¹dzenia
Jeœli chcesz ustawiæ odbiorniki na sobie (zobacz nastêpny rozdzia³), zamocuj nó¿ki jedynie do podstawy odbiornika znajduj¹cego siê na samym dole zestawu.
Oczyœæ podstawê urz¹dzenia w miejscu, gdzie chcesz zamocowaæ
nó¿ki.
Zamocuj nó¿ki do podstawy odbiornika przez usuniêcie warstwy
papieru ochronnego i doklej je w sposób przedstawiony z lewej strony.
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Tworzenie pionowych
zestawów odbiorników

UWAGA!

Ustaw kolejne odbiorniki na górnej œcianie ka¿dego z nich.

Mo¿liwoœæ zranienia w wyniku przewrócenia siê zestawu odbiorników!
Wysokie zestawy odbiorników mog¹ siê ³atwo przewróciæ.
Umieœæ zestaw odbiorników na absolutnie p³askim pod³o¿u.
Zabezpiecz zestaw odbiorników przed wywróceniem siê.
Zamocuj elementy do tworzenia zestawów w sposób opisany w poprzednim rozdziale.
Ustawiaj odbiorniki na sobie w taki sposób, aby przymocowane elementy stackuj¹ce ca³kowicie zachodzi³y na siebie.

Pod³¹czenie anten
prêtowych

Do³¹czone do zestawu anteny prêtowe s¹ odpowiednie do u¿ycia w dobrych warunkach odbioru sygna³u.
Pod³¹cz anteny. Mo¿esz to zrobiæ w nastêpuj¹cy sposób:
– Anteny prêtowe mo¿esz pod³¹czyæ na tylnej œcianie odbiornika.
– Mo¿esz skorzystaæ z opcjonalnego zestawu do monta¿u anten
z przodu AM2 i umieœciæ anteny prêtowe z przodu odbiornika (zobacz instrukcjê obs³ugi odbiornika EM 100, któr¹ mo¿esz pobraæ ze
stron produktu ew G3 pod adresem www.sennheiser.com).
Ustaw anteny w kszta³t litery V.
Gdy korzystasz z wiêcej ni¿ jednego odbiornika, zalecamy pod³¹czenie zewnêtrznych anten i jeœli jest to niezbêdne, skorzystaj
z dodatkowych akcesoriów antenowych firmy Sennheiser. W celu
uzyskania dodatkowych informacji odwiedŸ strony produktu
ew G3 pod adresem www.sennheiser.com.

Pod³¹czenie do wzmacniacza / konsolety mikserskiej
Gniazdo wyjœciowe odbiornika XLR-3M () oraz gniazdo wyjœciowe jack 1/4”
(6.3 mm) () s¹ po³¹czone równolegle.
U¿yj odpowiedniego przewodu do po³¹czenia gniazda wyjœciowego
XLR-3M () lub gniazda () jack 1/4” (6.3 mm) z wejœciem wzmacniacza / konsolety mikserskiej.
Za poœrednictwem menu pracy okreœl poziom sygna³u wyjœciowego
audio („AF Out”) odbiornika zgodnie w wymaganiami wejœcia wzmacniacza lub konsoli mikserskiej (zobacz na stronie 26). Poziom sygna³u wyjœciowego audio, który jest regulowany za poœrednictwem
menu pracy, jest wspólny dla obydwu gniazd wyjœciowych.
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Pod³¹czenie zasilacza sieciowego
U¿ywaj jedynie do³¹czonego zasilacza sieciowego. Zosta³ on zaprojektowany do wspó³pracy z odbiornikiem i zapewnia bezpieczn¹ pracê.
W celu pod³¹czenia zasilacza sieciowego:
Wsuñ z³¹cze zasilacza sieciowego

do gniazda zasilania odbiornika

Przewlecz przewód zasilacza sieciowego przez uchwyt przewodu

.
.

Zamocuj do³¹czony adapter styków odpowiedni dla twojego kraju
w zasilaczu .
Pod³¹cz zasilacz sieciowy

do gniazda sieci energetycznej.

Nadajnik typu bodypack SK 100
Zainstalowanie baterii / accupack
W celu zasilania nadajnika bodypack mo¿esz u¿yæ dwóch baterii 1.5 V
o rozmiarze AA lub akumulatorka Sennheiser BA 2015 accupack.
Naciœnij dwa zatrzaski w kierunku wskazanym przez strza³ki i otwórz
pokrywê komory baterii .

W³ó¿ dwie baterie lub accupak, w sposób przedstawiony powy¿ej.
Zwróæ uwagê na biegunowoœæ podczas wk³adania baterii / accupack-a.
Zamknij komorê baterii.
Pokrywa komory baterii
charakterystyczny klik.

bêdzie na swoim miejscu, gdy us³yszysz
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£adowanie akumulatorka accupack
W celu na³adowania akumulatorka accupack BA 2015:
Umieœæ nadajnik bodypack w ³adowarce L 2015 (opcjonalna).
£adowarka L 2015 mo¿e byæ wykorzystana tylko do ³adowania
zestawu sk³adaj¹cego siê z nadajnika bodypack oraz akumulatorka accupack BA 2015. Standardowe baterie lub pojedyncze akumulatorki nie mog¹ byæ ³adowane.

Pod³¹czenie przewodu mikrofonu/instrumentu
Wejœcie audio zosta³o zaprojektowane do po³¹czenia zarówno z mikrofonami pojemnoœciowymi, jak i instrumentami (np. gitarami). Zasilanie pr¹dem sta³ym mikrofonów pojemnoœciowych odbywa siê za poœrednictwem
wejœcia audio.
U¿yj jednego z rekomendowanych mikrofonów Sennheiser lub opcjonalnego przewodu instrumentalnego CL 1.
Wsuñ wtyk jack 3.5 mm
mikrofonu Sennheiser lub przewodu instrumentalnego do gniazda jack 3.5 mm MIC/LINE .
Zablokuj wtyk jack 3.5 mm przez dokrêcenie pierœcienia znajduj¹cego siê na wtyku.
Za poœrednictwem menu pracy ustaw odpowiedni¹ czu³oœæ wejœcia
microphone/line.

Przymocowanie i ustawienie pozycji wspó³pracuj¹cych mikrofonów
U¿yj klipsu mikrofonu
do jego przymocowania do odzie¿y (np.
krawatu, klapy marynarki).
Mikrofon z klipsem ME 2 (przestawiony na ilustracji z prawej strony) posiada dookóln¹ charakterystykê kierunkow¹. Z tego te¿ powodu nie jest
wymagane jego precyzyjne ustawienie.
Przymocuj mikrofon ME 2 do Ÿród³a dŸwiêku tak blisko, jak jest to
mo¿liwe.
Mikrofon z klipsem ME 4 (przestawiony na ilustracji z lewej strony) posiada kardioidaln¹ charakterystykê kierunkow¹.
Ustaw mikrofon ME 4 w takim kierunku, aby jego g³ówka by³a skierowana bezpoœrednio na Ÿród³o dŸwiêku (np. usta).
Ukszta³tuj kab³¹k mikrofonu nag³ownego ME 3 w taki sposób,
aby wygodnie i bezpiecznie spoczywa³ na g³owie.
Mikrofon nag³owny ME 3 posiada kardioidaln¹ charakterystykê kierunkow¹.
Ustaw mikrofon w takim kierunku, aby jego g³ówka by³a skierowana
bezpoœrednio na Ÿród³o dŸwiêku (np. usta).

Przymocowanie nadajnika bodypack do ubrania
Mo¿esz u¿yæ uchwytu paska
do przymocowania nadajnika bodypack
do ubrania (np. paska, spodni itp.).
Uchwyt paska jest od³¹czany, tak wiêc mo¿esz te¿ przyczepiæ nadajnik
z anten¹ skierowan¹ w dó³. W tym celu wyjmij uchwyt paska z punktów
jego mocowania i zamocuj go w odwrotny sposób. Uchwyt paska jest
zabezpieczany i dlatego te¿ nie mo¿e siê on przypadkowo wyœlizgn¹æ
z punktów jego mocowania.
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W celu zamocowania uchwytu paska:
Unieœ jedn¹ stronê uchwytu paska w sposób, który zosta³ przedstawiony na ilustracji z prawej strony.
Naciœnij w dó³ uchwyt paska przy jednym z punktów jego mocowania i odci¹gnij go od obudowy nadajnika.
Wykonaj te czynnoœci z drugiej strony uchwytu paska.

Mikrofon bezprzewodowy SKM 100
W³o¿enie baterii / accupack-a
W celu zasilania mikrofonu bezprzewodowego mo¿esz u¿yæ dwóch baterii
1.5 V o rozmiarze AA lub akumulatorka Sennheiser BA 2015 accupack.
Odkrêæ doln¹ czêœæ mikrofonu bezprzewodowego od jego korpusu
przez jej obracanie w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek
zegara.
Gdy mikrofon bezprzewodowy zostanie rozkrêcony podczas pracy, automatycznie zostanie w³¹czona funkcja t³umienia sygna³u.
Na wyœwietlaczu pojawi siê ikona „MUTE”.
Gdy dolna czêœæ zostanie ponownie dokrêcona do korpusu mikrofonu bezprzewodowego, funkcja t³umienia zostanie automatycznie wy³¹czona.
Zsuñ doln¹ czêœæ mikrofonu bezprzewodowego tak daleko, jak jest
to mo¿liwe.
Otwórz pokrywê komory baterii

.

Zainstaluj baterie lub akumulatorek BA 2015 accupack w sposób,
który jest przedstawiony na pokrywie komory baterii. Podczas wk³adana baterii / akumulatorka zwróæ uwagê na ich biegunowoœæ.

Zamknij pokrywê komory baterii

.

Wsuñ komorê baterii do korpusu mikrofonu bezprzewodowego.
Dokrêæ ponownie doln¹ czêœæ do korpusu mikrofonu bezprzewodowego .
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£adowanie akumulatorka accupack
W celu na³adowania akumulatorka BA 2015 accupack (opcja) znajduj¹cego siê w mikrofonie bezprzewodowym:
U¿yj adaptera ³adowarki LA 2 w celu umieszczenia mikrofonu bezprzewodowego w ³adowarce L 2015 (zarówno ³adowarka, jak i jej
adapter s¹ dostêpne jako akcesoria opcjonalne).

Zmiana g³ówki mikrofonu
G³ówka mikrofonu jest ³atwa do wymiary.
Odkrêæ g³ówkê mikrofonu.

Nie dotykaj styków znajduj¹cych siê zarówno na mikrofonie bezprzewodowym, jak te¿ styków na g³ówce mikrofonu. Po dotkniêciu
styki mog¹ zostaæ zanieczyszczone lub uszkodzone.

Gdy g³ówka mikrofonu zostanie odkrêcona podczas pracy, automatycznie w³¹czy siê funkcja t³umienia sygna³u. Na wyœwietlaczu
pojawi siê ikona „MUTE”.
Gdy g³ówka mikrofonu zostanie ponownie dokrêcona do korpusu,
funkcja t³umienia zostanie automatycznie wy³¹czona.
Dokrêæ odpowiedni¹ g³ówkê mikrofonow¹ do mikrofonu bezprzewodowego.
Uruchom mikrofon bezprzewodowy.

Zmiana pierœcienia zabezpieczaj¹cego z kodem barwnym
Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy z kodem barwnym
zabezpiecza prze³¹cznik
wielofunkcyjny przed zmian¹ jego ustawienia. Pierœcienie zabezpieczaj¹ce o innych kolorach s¹ dostêpne jako akcesoria. Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy
pozwala na ³atw¹ wizualn¹ identyfikacjê ka¿dego mikrofonu bezprzewodowego.
Zdejmij kolorowy pierœcieñ zabezpieczaj¹cy w sposób, który przedstawiono z lewej strony ilustracji.
Za³ó¿ nowy pierœcieñ zabezpieczaj¹cy w sposób, który przedstawiono
z prawej strony ilustracji.
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Korzystanie z urz¹dzeñ
W celu ustanowienia aktywnej transmisji wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. W³¹cz zasilanie odbiornika.
2. W³¹cz zasilanie nadajnika.
Aktywne po³¹czenie zostaje nawi¹zane i na wyœwietlaczu poziomu
sygna³u RF odbiornika pojawia siê wskazanie „RF”.
Jeœli nie mo¿esz ustanowiæ aktywnego po³¹czenia miêdzy nadajnikiem
a odbiornikiem:
Upewnij siê, ¿e nadajnik i odbiornik s¹ ustawione na ten sam bank
czêstotliwoœci i na ten sam kana³.
Jeœli jest to niezbêdne, zapoznaj siê z rozdzia³em „Jeœli pojawi¹ siê
problemy…” na stronie 28.
Zaleca siê zwrócenie uwagi na nastêpuj¹ce szczegó³y:
Upewnij siê, ¿e w³aœciwe czêstotliwoœci znajduj¹ siê na do³¹czonej karcie z wykazem czêstotliwoœci.
Upewnij siê, ¿e czêstotliwoœci, z których chcesz skorzystaæ,
s¹ dopuszczone do pracy w twoim kraju i jeœli jest to konieczne,
zwróæ siê o zgodê na ich wykorzystanie.

W³¹czenie i wy³¹czenie zasilania urz¹dzeñ
Odbiornik EM 100
W celu w³¹czenia zasilania odbiornika:
Krótko wciœnij przycisk STANDBY .
Zostanie w³¹czone zasilanie odbiornika i na wyœwietlaczu pojawi
siê standardowy ekran z parametrami odbiornika „Receiver Parameters”.
W celu prze³¹czenia odbiornika w tryb gotowoœci do pracy (standby mode):
Jeœli jest to konieczne, wy³¹cz tryb blokady (zobacz na stronie 21).
Przytrzymaj wciœniêty przycisk STANDBY
gdy na wyœwietlaczu zniknie „OFF”.

do momentu,

W menu pracy wciœniêcie przycisku STANDBY
spowoduje
wyjœcie z danego poziomu menu (funkcja ESC) i powrót do aktualnego wyœwietlacza standardowego.

17

Korzystanie z urz¹dzeñ
W celu ca³kowitego wy³¹czenia zasilania odbiornika:
Od³¹cz odbiornik od zasilania przez wyjêcie wtyku zasilacza sieciowego z gniazda sieci energetycznej.

Nadajnik typu bodypack SK 100

W celu w³¹czenia zasilania nadajnika typu bodypack nale¿y (dzia³anie online):
Wciœnij dwa zatrzaski
i otwórz pokrywê komory baterii .
Krótko wciœnij przycisk ON/OFF .
Nadajnik bodypack zacznie transmitowaæ sygna³ RF. Na wyœwietlaczu pojawi siê ikona transmisji ➃.
Czerwona kontrolka LED ON zacznie œwieciæ siê, a na wyœwietlaczu nadajnika pojawi siê standardowy ekran „Frequency/Name”.
Mo¿esz w³¹czyæ zasilanie nadajnika bodypack i wy³¹czyæ transmisjê sygna³u RF. Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê poni¿ej.
W celu wy³¹czenia zasilania nadajnika bodypack:
Jeœli jest to konieczne, wy³¹cz tryb blokady (zobacz na stronie 21).
Wciskaj przycisk ON/OFF do momentu, gdy na wyœwietlaczu pojawi siê „OFF”. Czerwona kontrolka LED ON
oraz wyœwietlacz wy³¹cz¹ siê.
W menu pracy wciœniêcie przycisku ON/OFF
spowoduje wyjœcie z danego poziomu menu (funkcja ESC) i powrót do aktualnego wyœwietlacza standardowego.
W celu w³¹czenia zasilania nadajnika bodypack i wy³¹czenia transmisji
sygna³u RF (dzia³anie offline):
Wciskaj przycisk ON/OFF
czu pojawi siê „RF Mute On?”.

do momentu, gdy na wyœwietla-

Wciœnij przycisk SET .
Na wyœwietlaczu prezentowana jest czêstotliwoœæ transmisji, jednak¿e nadajnik bodypack nie przekazuje ¿adnego sygna³u RF.
Ikona transmisji ➃ nie jest wyœwietlana.
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Skorzystaj z tej funkcji w celu oszczêdzania baterii lub te¿ w celu
przygotowania nadajnika bodypack do u¿ycia podczas wystêpu na
¿ywo, bez generowania zak³óceñ w aktywnych kana³ach transmisji.
W celu w³¹czenia transmisji sygna³u RF:
Krótko wciœnij przycisk ON/OFF .
Na wyœwietlaczu pojawi siê informacja „RF Mute Off”.
Wciœnij przycisk SET .
Ponownie pojawi siê ikona transmisji ➃.

Mikrofon bezprzewodowy SKM 100

W celu w³¹czenia zasilania mikrofonu bezprzewodowego (dzia³anie online):
Krótko wciœnij przycisk ON/OFF .
Mikrofon bezprzewodowy zacznie transmitowaæ sygna³ RF.
Na wyœwietlaczu pojawi siê ikona transmisji ➃. Czerwona kontrolka LED ON zacznie siê œwieciæ, a na wyœwietlaczu pojawi siê standardowy ekran „Frequency/Name”.
Mo¿esz w³¹czyæ zasilanie mikrofonu bezprzewodowego i wy³¹czyæ transmisjê sygna³u RF. Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê poni¿ej.
W celu wy³¹czenia zasilania mikrofonu bezprzewodowego:
Jeœli jest to konieczne, wy³¹cz tryb blokady (zobacz na stronie 21).
Wciskaj przycisk ON/OFF
do momentu, gdy na wyœwietlaczu pojawi siê „OFF”. Czerwona kontrolka LED ON oraz
wyœwietlacz zgasn¹.
W menu pracy wciœniêcie przycisku ON/OFF
spowoduje wyjœcie z danego poziomu menu (funkcja ESC) i powrót do aktualnego wyœwietlacza standardowego.
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W celu w³¹czenia zasilania mikrofonu bezprzewodowego oraz wy³¹czenia transmisji sygna³u RF (dzia³anie offline):
Wciskaj przycisk ON/OFF do momentu, gdy na wyœwietlaczu pojawi siê „RF Mute On?”.
Wciœnij przycisk wielofunkcyjny .
Czêstotliwoœæ transmisji jest wyœwietlana, jednak¿e mikrofon
bezprzewodowy nie transmituje ¿adnego sygna³u RF. Ikona
transmisji ➃ nie jest wyœwietlana.

Skorzystaj z tej funkcji w celu oszczêdzania baterii lub te¿ w celu
przygotowania mikrofonu bezprzewodowego do u¿ycia podczas
wystêpu na ¿ywo, bez generowania zak³óceñ w aktywnych kana³ach transmisji.
W celu w³¹czenia transmisji sygna³u RF:
Krótko wciœnij przycisk ON/OFF .
Na wyœwietlaczu pojawi siê „RF Mute Off”.
Wciœnij przycisk wielofunkcyjny .
Ponownie pojawi siê ikona transmisji ➃.

Zsynchronizowanie nadajnika z odbiornikiem
Mo¿esz zsynchronizowaæ pracê odpowiedniego nadajnika z serii ew 100
G3 z odbiornikiem. Podczas synchronizacji do nadajnika s¹ przekazywane nastêpuj¹ce parametry:
Ustawienie

Przesy³ane parametry

„Frequency Preset”

Aktualnie ustawiona czêstotliwoœæ

„Name”

Dowolnie okreœlana nazwa aktualnie przypisana do odbiornika

„Pilot Tone”

Aktualne ustawienie brzmienia pilota odbiornika („Inactive”/„Active”)

W celu przes³ania parametrów:
W³¹cz zasilanie w nadajniku i odbiorniku.
Wciœnij przycisk
w odbiorniku.
Na wyœwietlaczu odbiornika pojawi siê „Sync”.
Z niewielkiej odleg³oœci skieruj port podczerwieni nadajnika (zobacz
na stronie 7 oraz 9) w kierunku portu podczerwieni odbiornika .
Parametry zostan¹ przes³ane do nadajnika. Gdy transfer danych zostanie zakoñczony, na wyœwietlaczu pojawi siê „ ”. Na wyœwietlaczu odbiornika ponownie pojawi siê ekran standardowy.
W celu anulowania przesy³ania parametrów:
Wciœnij przycisk STANDBY w odbiorniku.
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Na wyœwietlaczu odbiornika pojawi siê znak „X”. Znak „X” pojawia siê równie¿ jeœli:
– nie zosta³ wykryty ¿aden nadajnik lub nadajnik nie jest kompatybilny,
– nie zosta³ wykryty ¿aden nadajnik, a proces synchronizacji zosta³
anulowany po 30 sekundach
– anulowa³eœ transfer parametrów.

Chwilowe wy³¹czenie trybu blokady
Mo¿esz w³¹czyæ lub wy³¹czyæ automatyczny tryb blokady za poœrednictwem pozycji menu „Auto Lock” (zobacz na stronie 25). Jeœli tryb blokady
jest aktywowany, mo¿esz chwilowo wy³¹czyæ go, aby mieæ mo¿liwoœæ
kontroli pracy urz¹dzeñ:

EM 100
Wciœnij przycisk UP/DOWN.
Na wyœwietlaczu pojawi siê informacja „Unlock?”.
Wciœnij przycisk SET.
Tryb blokady jest czasowo wy³¹czony (zobacz poni¿ej).

SK 100
Wciœnij przycisk uchylny.
Na wyœwietlaczu pojawi siê informacja „Unlock?”.
Wciœnij przycisk SET.
Tryb blokady jest czasowo wy³¹czony (zobacz poni¿ej).

SKM 100
Przesuñ prze³¹cznik wielofunkcyjny w górê / w dó³.
Na wyœwietlaczu pojawi siê informacja „Unlock?”.
Wciœnij przycisk wielofunkcyjny.
Tryb blokady jest czasowo wy³¹czony (zobacz poni¿ej).
Czas wy³¹czenia trybu blokady jest uzale¿niony od trybu, w jakim aktualnie pracuj¹ urz¹dzenia:
Gdy aktywny jest tryb menu pracy
Tryb blokady jest wy³¹czony tak d³ugo, jak d³ugo przebywasz w menu
pracy.
Gdy prezentowany jest jeden z ekranów standardowych
Tryb blokady jest automatycznie w³¹czany po 10 sekundach.
Przed nast¹pieniem tego ikona trybu blokady miga, wskazuj¹c, ¿e tryb
blokady zostanie aktywowany.
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T³umienie sygna³u audio lub wy³¹czenie transmisji sygna³u RF
EM 100
W celu wyciszenia sygna³u audio:
Gdy na wyœwietlaczu prezentowany jest jeden z ekranów standardowych, wciœnij przycisk STANDBY.
Na wyœwietlaczu pojawia siê informacja „RX Mute On?”.
Wciœnij przycisk SET.
Sygna³ audio jest wyciszony.
W celu wy³¹czenia wyciszenia sygna³u audio:
Wciœnij przycisk STANDBY.
Na wyœwietlaczu pojawia siê informacja „RX Mute Off?”.
Wciœnij przycisk SET.
Wyciszenie sygna³u jest wy³¹czone.

SK 100

Prze³¹cznik MUTE pozwala na wyciszenie sygna³u audio lub wy³¹czenie transmisji sygna³u RF. Za poœrednictwem pozycji menu „Mute Mode”
mo¿esz okreœliæ w³aœciw¹ funkcjê prze³¹cznika MUTE :
…

Ustawienie

Przesuñ prze³¹cznik MUTE

„Disabled”

… w lew¹ stronê (pozycja MUTE)

„RF On/Off” … w lew¹ stronê (pozycja MUTE)
… w praw¹ stronê
„AF On/Off” … w lew¹ stronê (pozycja MUTE)
… w praw¹ stronê

Funkcja
Brak
wy³¹czenie transmisji
sygna³u RF (praca offline)
w³¹czenie transmisji
sygna³u RF (praca online)
Wyciszenie sygna³u audio
Wy³¹czenie wyciszenia
sygna³u audio.

Z poziomu pozycji menu „Mute Mode” wybierz w³aœciwe ustawienie
(zobacz na stronie 27).
WyjdŸ z menu pracy.
Przesuñ prze³¹cznik MUTE
w lew¹ stronê, na pozycjê MUTE.
Nadajnik bodypack zadzia³a w sposób, który zosta³ przestawiony w tabeli.
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Aktualny stan funkcji wyciszenia sygna³u audio lub transmisji sygna³u RF
jest prezentowany na wyœwietlaczu nadajnika bodypack.
Sygna³ audio jest wyciszony
Wyœwietlacz nadajnika:

Prezentowana jest informacja „MUTE” ➆

Sygna³ audio jest przekazywany (wyciszenie jest wy³¹czone)
Wyœwietlacz nadajnika:

Nie jest prezentowana informacja „MUTE” ➆

Transmisja sygna³u RF jest wy³¹czona
Wyœwietlacz nadajnika:

Nie jest prezentowana ikona ➃

Transmisja sygna³u RF jest w³¹czona
Wyœwietlacz nadajnika:

Prezentowana jest ikona ➃

Mo¿esz równie¿ wy³¹czyæ transmisjê sygna³u RF podczas w³¹czania zasilania. Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê w rozdziale „W³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzeñ” na stronie 18.
U¿ywaj¹c przycisku ON/OFF mo¿esz równie¿ w³¹czyæ / wy³¹czyæ
transmisjê sygna³u RF w trakcie pracy nadajnika. W tym celu krótko wciœnij przycisk ON/OFF i wykonaj czynnoœci opisane na stronie 18.

SKM 100
Mo¿esz w³¹czyæ transmisjê sygna³u RF podczas w³¹czania zasilania.
Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê w rozdziale „W³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzeñ” na stronie 20.
W³¹czanie transmisji sygna³u RF w trakcie pracy:
Gdy na wyœwietlaczu prezentowany jest jeden ze standardowych ekranów, wciœnij przycisk ON/OFF.
Na wyœwietlaczu pojawi siê informacja „RX Mute On?”
Wykonaj czynnoœci przedstawione na stronie 20.
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Wybór ekranu standardowego
EM 100
Wciœnij przycisk UP/DOWN w celu wybrania ekranu standardowego:
Zawartoœæ wyœwietlacza

Wybrany wyœwietlacz standardowy
„Receiver Parameters”
pojawia siê po w³¹czeniu zasilania odbiornika i prezentuje parametry pracy odbiornika (zobacz na stronie 5).
„Soundcheck” (ekran z dodatkow¹ funkcj¹)
prezentuje jakoœæ sygna³u na obszarze transmisji.

„Guitar Tuner” (ekran z dodatkow¹ funkcj¹)
prezentuje tuner gitarowy.*

* Standardowy ekran „Guitar Tune” jest wy³¹czany na ¿yczenie. W celu
wywo³ania tego standardowego ekranu nale¿y najpierw aktywowaæ go
(zobacz na stronie 26).
Informacje dotycz¹ce funkcji soundcheck oraz tunera gitarowego
mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi odbiornika EM 100, która jest
dostêpna na stronie produktu ew G3 pod adresem www.sennheiser.com.

SK 100 oraz SKM 100
W celu wybrania ekranu standardowego:

SK 100

SKM 100

Wciœnij przycisk uchylny

Zawartoœæ wyœwietlacza

Przesuñ prze³¹cznik wielofunkcyjny

Wybrany wyœwietlacz standardowy
„Frequency/Name”

„Channel/Frequency”

„Channel/Name”
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Przegl¹d dostêpnych menu pracy systemu

Przegl¹d dostêpnych menu pracy systemu
W celu poznania szczegó³owych informacji o dostêpnych
menu pracy poszczególnych urz¹dzeñ zapoznaj siê z ich instrukcjami obs³ugi. Instrukcje te mo¿na pobraæ z odpowiednich stron produktów pod adresem www.sennheiser.com.

EM 100

Gdy na wyœwietlaczu prezentowany jest jeden z ekranów standardowych,
mo¿esz przejœæ do g³ównego menu przez wciœniêcie przycisku SET .
Dostêp do menu rozszerzonego „Advanced Menu” oraz podmenu „Easy
Setup” jest mo¿liwy za poœrednictwem odpowiednich pozycji menu.

Wyœwietlacz

Funkcja danej pozycji menu

Menu g³ówne „Menu”
Squelch

Ustawienie progu granicznego funkcji squelch.
Zakres regulacji: w trzech krokach „Low”, „Middle” oraz „High”.
Funkcje specjalne (tylko w celach serwisowych): Przy wybranym progu
granicznym funkcji squelch „Low” mo¿esz wy³¹czyæ funkcjê squelch przez
wciœniêcie i przytrzymanie przycisku DOWN . Wciœniêcie przycisku
UP
spowoduje ponowne w³¹czenie funkcji squelch.

OSTRZE¯ENIE!

Niebezpieczeñstwo uszkodzenia s³uchu oraz urz¹dzeñ!
Jeœli funkcja squelch bêdzie wy³¹czona lub jej próg zadzia³ania bêdzie ustawiony na bardzo nisk¹ wartoœæ, w odbiorniku mo¿e pojawiæ siê bardzo g³oœny piszcz¹cy dŸwiêk.
Ten piszcz¹cy dŸwiêk mo¿e byæ na tyle g³oœny, ¿e mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie s³uchu lub doprowadziæ do przeci¹¿enia g³oœników pracuj¹cych w twoim systemie nag³oœnieniowym!
Zawsze miej pewnoœæ, ¿e funkcja squelch jest w³¹czona
(zobacz wczeœniej).
Przed regulacj¹ progu granicznego funkcji squelch ustaw
poziom wyjœciowy sygna³u audio na minimaln¹ wartoœæ.
Nigdy nie zmieniaj wartoœci progu granicznego podczas
pracy na ¿ywo.
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Wyœwietlacz

Funkcja danej pozycji menu

Easy Setup
Frequency Preset
Name
AF Out

Equalizer
Auto Lock
Advanced
Exit

Skanowanie pod k¹tem nieu¿ywanych programów czêstotliwoœci, zwalnianie i wybór programów czêstotliwoœci.
Zmiana banku czêstotliwoœci oraz kana³u.
Wprowadzanie dowolnej nazwy.
Ustawienie poziomu sygna³u wyjœciowego audio.
Zakres regulacji: -24 dB do +24 dB, regulacja w krokach co 3 dB, zapas
wzmocnienia 6 dB.
Funkcja specjalna „gain reserve”: gdy zosta³ ustawiony poziom wzmocnienia +18 dB, wciœnij przycisk UP
do momentu, gdy pojawi siê nastêpna wy¿sza wartoœæ.
Zmiana charakterystyki brzmieniowej sygna³u wyjœciowego
W³¹czenie/wy³¹czenie automatycznego trybu blokady.
Wywo³anie menu rozszerzonego „Advanced Menu”.
Wyjœcie z danego menu pracy i powrót do aktualnego ekranu standardowego.

„Easy Setup”
Reset List
Current List
Scan New List
Exit

Zwolnienie wszystkich zablokowanych programów czêstotliwoœci i wybór nieu¿ywanego programu czêstotliwoœci.
Wybór nieu¿ywanego programu czêstotliwoœci.
Skanowanie pod k¹tem nieu¿ywanych czêstotliwoœci odbioru (skanowanie programu czêstotliwoœci)
Wyjœcie z podmenu „Easy Setup” i powrót do menu g³ównego.

Menu rozszerzone „Advanced Menu”
Tune

Guitar Tuner
Pilot Tone
LCD Contrast
Reset
Software Revision
Exit

Okreœlenie czêstotliwoœci odbioru dla banku czêstotliwoœci „U”.
Funkcja specjalna: Okreœlenie kana³u i czêstotliwoœci odbioru dla banku
czêstotliwoœci „U”: Wybierz tê pozycjê menu i wywo³aj j¹ przez wciskado momentu pojawienia siê wybranego kana³u.
nie przycisku SET
Wybór trybu pracy tunera gitarowego.
W³¹czenie/wy³¹czenie dŸwiêku pilota.
Regulacja kontrastu wyœwietlacza.
Zresetowanie ustawieñ odbiornika.
Wyœwietlenie aktualnej wersji oprogramowania.
Wyjœcie z menu rozszerzonego „Advanced Menu” i powrót do menu g³ównego.

SK 100 oraz SKM 100
SK 100
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SKM 100

Czyszczenie urz¹dzeñ

Wyœwietlacz

Funkcja danej pozycji menu

Menu g³ówne
Sensitivity
Frequency Preset*
Name*
Auto Lock
Advanced
Exit

Regulacja czu³oœci „AF”.
Zmiana banku czêstotliwoœci oraz kana³u.
Wprowadzenie dowolnej nazwy.
W³¹czenie/wy³¹czenie automatycznego trybu blokady.
Wywo³anie menu rozszerzonego „Advanced menu”.
Wyjœcie z menu pracy i powrót do aktualnego ekranu standardowego.

Menu rozszerzone „Advanced Menu”
Tune Okreœlenie czêstotliwoœci transmisji dla banku czêstotliwoœci „U”.
Funkcja specjalna: Okreœlenie kana³u i czêstotliwoœci transmisji dla banku czêstotliwoœci „U”:
Wybierz tê pozycjê menu i wywo³aj j¹ przez wciskanie przycisku SET
(SK) / przycisku wielofunkcyjnego (SKM) do momentu pojawienia siê
okreœlonego kana³u.
Mute Mode (tylko SK) Okreœlenie trybu pracy dla prze³¹cznika MUTE.
Cable Emulation (tylko SK) Emulowanie d³ugoœci kabla gitarowego/pojemnoœci kabla gitarowego.
Pilot Tone* W³¹czenie/wy³¹czenie transmisji dŸwiêku pilota.
LCD Contrast Regulacja kontrastu wyœwietlacza.
Reset Zresetowanie ustawieñ nadajnika bodypack / mikrofonu bezprzewodowego.
Software Revision Wyœwietlenie aktualnej wersji oprogramowania.
Exit Wyjœcie z menu rozszerzonego „Advanced Menu” i powrót do menu g³ównego.
* Informacje dotycz¹ce synchronizacji nadajników z odbiornikami znajduj¹ siê na stronie 20.

Czyszczenie urz¹dzeñ
OSTRZE¯ENIE

P³yny mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia elementów elektronicznych urz¹dzeñ!
P³yny, które znajd¹ siê we wnêtrzu obudowy urz¹dzeñ mog¹ doprowadziæ do zwarcia i uszkodziæ elementy elektroniczne.
Urz¹dzenia nale¿y trzymaæ z dala od wszelkich p³ynów.

EM 100
Przed rozpoczêciem czyszczenia nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od
Ÿród³a zasilania.
Od czasu do czasu nale¿y wyczyœciæ odbiornik za pomoc¹ lekko
wilgotnej tkaniny. Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych rozpuszczalników lub
œrodków czyszcz¹cych.

SK 100
Od czasu do czasu nale¿y wyczyœciæ nadajnik bodypack za pomoc¹
lekko wilgotnej tkaniny. Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych rozpuszczalników lub œrodków czyszcz¹cych.

SKM 100
Od czasu do czasu nale¿y wyczyœciæ mikrofon bezprzewodowy za
pomoc¹ lekko wilgotnej tkaniny. Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych rozpuszczalników lub œrodków czyszcz¹cych.
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Rozwi¹zywanie problemów
W celu wyczyszczenia koszyczka g³ówki mikrofonowej (MMD 835-1, MMD
845-1, MMD 935-1, MMD 945-1, MME 865-1):
Odkrêæ koszyczek g³ówki mikrofonu od korpusu mikrofonu obracaj¹c go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

OSTRZE¯ENIE!

P³yny mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia wk³adki mikrofonowej!
P³yny mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia wk³adki mikrofonowej.
Nale¿y czyœciæ tylko sam koszyczek wk³adki mikrofonowej.
Wyjmij wk³adkê z g¹bki.
Istniej¹ dwa sposoby czyszczenia koszyczka wk³adki mikrofonowej:
– U¿yj lekko wilgotnej tkaniny do wyczyszczenia koszyczka od wewn¹trz oraz z zewn¹trz.
– oczyœæ koszyczek za pomoc¹ szczoteczki i op³ucz go czyst¹ wod¹.
Jeœli jest to konieczne, oczyœæ wk³adkê z g¹bki przy u¿yciu ³agodnego detergentu lub wymieñ wk³adkê na now¹.
Dobrze osusz koszyczek wk³adki mikrofonowej.
Wysusz wk³adkê z g¹bki.
W³ó¿ wk³adkê z g¹bki do koszyczka.
Na³ó¿ koszyczek wk³adki mikrofonowej na g³ówkê mikrofonu i dobrze j¹ dokrêæ.
Od czasu do czasu powinieneœ te¿ oczyœciæ pierœcienie kontaktowe g³ówki
mikrofonu:
Oczyœæ pierœcienie kontaktowe g³ówki mikrofonu za pomoc¹ suchej
tkaniny.
Szczegó³owe informacje na temat czyszczenia g³ówki mikrofonu
MMK 965-1 znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi tego mikrofonu.

Jeœli pojawi¹ siê problemy…
EM 100
Problem

Prawdopodobna przyczyna

Prawdopodobne rozwi¹zanie

Nie mo¿na zmieniaæ
ustawieñ odbiornika, na
wyœwietlaczu jest informacja „Locked”.

Aktywny jest tryb blokady.

Wy³¹cz tryb blokady (zobacz na stronie 21).

Brak wskazañ pracy

Nie jest pod³¹czone zasilanie.

Brak sygna³u RF
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SprawdŸ, czy pod³¹czony jest zasilacz sieciowy.
Nadajnik i odbiornik nie pracuj¹ na Ustaw ten sam kana³ w nadajniku
tym samym kanale.
i odbiorniku. W tym celu skorzystaj
z funkcji synchronizacji (zobacz na
stronie 20).
Nadajnik jest poza jego zasiêgiem. Zobacz ustawienia progu granicznego funkcji squelch (zobacz na stronie 25).
Zmniejsz odleg³oœæ miêdzy nadajnikiem a antenami odbiornika.

Rozwi¹zywanie problemów
Problem

Prawdopodobna przyczyna

Prawdopodobne rozwi¹zanie

Sygna³ RF jest obecny,
brak sygna³u audio, na
wyœwietlaczu jest informacja „MUTE”.

Nadajnik jest wyciszony („MUTE”)
lub
nadajnik nie transmituje dŸwiêku pilota.

Wy³¹cz tryb t³umienia (zobacz na
stronie 22).
W³¹cz transmisjê dŸwiêku pilota
w nadajniku (zobacz na stronie 27).
Wy³¹cz ocenê dŸwiêku pilota w odbiorniku (zobacz na stronie 26).
Zmniejsz wartoœæ progu granicznego funkcji squelch (zobacz na stronie 25).
Zmieñ pozycjê anten.
Ustaw w³aœciwie czu³oœæ nadajnika
(„Sensitivity”, zobacz na stronie 27).
Ustaw w³aœciwie czu³oœæ nadajnika
(„Sensitivity”, zobacz na stronie 27).
Zmniejsz poziom sygna³u wyjœciowego audio („AF Out”, zobacz na
stronie 26).
Ustaw dzia³anie nadajnika na inny
kana³ i powtórz skanowanie programów czêstotliwoœci (zobacz na stronie 26).
Wy³¹cz dzia³anie nadajnika i powtórz skanowanie programów czêstotliwoœci (zobacz na stronie 26).
Obni¿ wartoœæ progu granicznego
squelch (zobacz na stronie 25).
Zwiêksz moc transmisji w nadajniku.
Zmniejsz odleg³oœæ miêdzy nadajnikiem a odbiornikiem.
SprawdŸ przewody antenowe lub
anteny.
SprawdŸ przewód antenowy lub antenê.
Zmieñ pozycjê anten.

Próg graniczny funkcji squelch odbiornika jest ustawiony zbyt wysoko.

W sygnale audio wystêpuje du¿y poziom szumów t³a.
Sygna³ audio jest zniekszta³cony.

Czu³oœæ nadajnika jest ustawiona
zbyt nisko/wysoko.
Czu³oœæ nadajnika jest ustawiona
zbyt wysoko.
Poziom wyjœciowy audio odbiornika
jest ustawiony zbyt wysoko.

Brak dostêpu do okreœlo- Podczas skanowania sygna³ RF
zosta³ wykryty na tym kanale i kana³
nego kana³u.
ten zosta³ zablokowany.
Na wyœwietlaczu nie poja- Podczas skanowania nadajnik twowia siê ¿aden z ekranów jego systemu dzia³aj¹cy na tym kanale nie zosta³ wy³¹czony.
diversity I lub II.
Próg graniczny funkcji squelch odbiornika jest ustawiony za wysoko.
Sygna³ RF nadajnika jest zbyt s³aby.

Anteny nie s¹ pod³¹czone prawid³owo.
Podczas próby na wy- Jedna z anten nie jest prawid³owo
œwietlaczu pojawia siê pod³¹czona
tylko jeden ekran diversity Anteny nie s¹ ustawione optymalnie
(I lub II).

SKM 100 oraz SKM 100
Problem

Prawdopodobna przyczyna

Nie mo¿na zmieniaæ usta- Aktywny jest tryb blokady.
wieñ, na wyœwietlaczu jest
informacja „Locked”.
Brak wskazañ pracy

Prawdopodobne rozwi¹zanie
Wy³¹cz tryb blokady (zobacz na stronie 21).

Baterie lub accupack s¹ wy³adowa- Wymieñ baterie lub na³aduj accupack (zobacz na stronie 15).
ne.
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Rozwi¹zywanie problemów
Problem

Prawdopodobna przyczyna

Prawdopodobne rozwi¹zanie

Brak sygna³u RF w odbior- Nadajnik bodypack / mikrofon bez- Zsynchronizuj nadajnik bodypack /
niku.
przewodowy oraz odbiornik nie pra- mikrofon bezprzewodowy z odbiorcuj¹ na tym samym kanale.
nikiem (zobacz na stronie 20).
Ustaw nadajnik bodypack / mikrofon
bezprzewodowy na ten sam kana³
co odbiornik.
Nadajnik bodypack / mikrofon bez- Ustaw ustawienia progu graniczneprzewodowy pracuj¹ poza zasiê- go funkcji squelch w odbiorniku.
giem.
Zmniejsz odleg³oœæ miêdzy nadajnikiem bodypack / mikrofonem bezprzewodowym a antenami odbiornika.
Transmisja sygna³u RF jest wy³¹- W³¹cz transmisjê sygna³u RF (zoczona („RF Mute”).
bacz na stronie 23).
Dostêpny sygna³ RF, brak Nadajnik bodypack / mikrofon bezsygna³u audio, na wyœwie- przewodowy jest wyciszony
tlaczu odbiornika pojawia (MUTE).
siê informacja „MUTE”. Próg graniczny funkcji squelch odbiornika jest zbyt wysoki.
Nadajnik bodypack / mikrofon bezprzewodowy nie transmituje dŸwiêku pilota.
Sygna³ audio ma zbyt wy- Czu³oœæ nadajnika bodypack / misoki poziom szumów t³a krofonu bezprzewodowego jest
lub jest zniekszta³cony. ustawiona zbyt nisko / zbyt wysoko.

Wy³¹cz t³umienie sygna³u (zobacz
na stronie 22).
Zmniejsz ustawienia progu granicznego funkcji squelch w odbiorniku.
W³¹cz lub wy³¹cz transmisjê dŸwiêku pilota (zobacz na stronie 27).
Ustaw czu³oœæ wejœciow¹ (zobacz
na stronie 27).

Jeœli pojawi siê problem, który nie zosta³ wymieniony w powy¿szych tabelach lub te¿ jeœli problem nie
mo¿e byæ rozwi¹zany za pomoc¹ przedstawionych sposobów, prosimy o skontaktowanie siê z lokalnym sprzedawc¹ produktów firmy Sennheiser w celu uzyskania pomocy. W celu odnalezienia najbli¿szego partnera firmy Sennheiser w twoim kraju, odwiedŸ strony internetowe www.sennheiser.com
(dzia³ „Service & Support”) lub www.aplauzaudio.pl.
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Dane techniczne
EM 100
Charakterystyka RF
Modulacja
Zakres odbieranych czêstotliwoœci
Czêstotliwoœci odbioru

Szerokoœæ pasma prze³¹czania
Odchylenie nominalne/szczytowe
Sposób pracy odbiornika
Czu³oœæ (z HDX, odchylenie szczytowe)
t³umienie miêdzy kana³ami
t³umienie intermodulacyjne
T³umienie
Squelch
DŸwiêk pilota squelch
Wejœcie anten

szerokie pasmo FM
516-558, 566-608, 626-668, 734-776, 780-822, 823-865
1680 czêstotliwoœci, strojone w krokach co 25 kHz
20 banków czêstotliwoœci ka¿dy z maksymalnie 12 programami fabrycznymi kana³ów, wolne od zak³óceñ intermodulacyjnych
42 MHz
+/-24 kHz / +/-48 kHz
True Diversity
<2,5 µV przy 52 dBA rms S/N
typ. > 65 dB
typ. > 65 dB
> 70 dB
Wy³¹czony, Low: 5dBµV, Middle: 15dBµV, High: 25dBµV
mo¿e byæ wy³¹czany
2 gniazda BNC

Charakterystyka AF
System kompandera
Sennheiser HDX
Programy EQ (prze³¹czalne, wp³yw na wyjœcia liniowe oraz monitorowe):
Program 1: „Flat”
Program 2: „Low Cut”
-3 dB przy 180 Hz
Program 3: „Low Cut/High Boost”
-3dB przy 180 Hz
+6dB przy 10 kHz
Program 4: „High Boost”
+6 dB przy 10 kHz
Odstêp S/N (1 mV, dewiacja szczytowa)
>110 dBA
THD
Napiêcie wyjœciowe AF
(przy dewiacji szczytowej, 1 kHz AF)
Regulowany zakres poziomu
sygna³u wyjœciowego audio

< 0,9 %
1/4” (6.3 mm) gniazdo jack, niesymetryczne: +18dBu
gniazdo XLR (symetryczne)
48dB (w krokach co 3 dB); zapas wzmocnienia +6 dB

Dane ogólne
Zakres temperatury pracy
Zasilanie
Pobór pr¹du
Wymiary
Masa

-10°C do +55°C
12 V DC
300 mA
oko³o 190 x 212 x 43 mm
oko³o 980 g
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Zgodnoœæ z normami (EM)
Europa

EMC EN 301489-1/-9
Radiowa EN 300422-1/-2
Bezpieczeñstwa EN 60065

USA

47 CFR 15 czêœæ B

Zatwierdzone przez:
Kanada:

Zasilacz sieciowy

Industry Canada RSS 210, IC: 2099A-G3EM100

NT 2-1

NT 2-3

Napiêcie wejœciowe

110 V ~ lub 230 V~,
50/60 Hz
Pobór pr¹du
9VA,
Napiêcie wyjœciowe
13V
Natê¿enie wyjœciowe
300 mA
Zakres temperatury pracy
-10°C do +40°C
· w zale¿noœci od wersji na dany rynek krajowy

100 do 240V~,
50/60 Hz
maks. 120 mA
12V
400 mA
-10 C°do +40°C

W zgodnoœci z:
Europa:

EMC

EN 55022, EN 55024,
EN 55014-1/-2
NT 2-1: EN 55013, EN 55020,
EN 55014-1/-2
Bezpieczeñstwa EN EN60065

USA:
Kanada:

NT 2-3:

47 CFR 15 czêœæ B
ICES 003

Certyfikowany przez cCSAus KL, 60065, CSA.
W celu uzyskania informacji o akcesoriach oraz z³¹czach urz¹dzeñ odwiedŸ strony internetowe produktu G3 pod adresem www.sennheiser.com.

SK 100 oraz SKM 100
Charakterystyka RF
Modulacja
Zakres czêstotliwoœci
Czêstotliwoœci transmisji

Szerokoœæ pasma prze³¹czania
Odchylenie nominalne/szczytowe
Stabilizacja czêstotliwoœci
Moc wyjœciowa RF przy 50 omach
DŸwiêk pilota squelch
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szerokie pasmo FM
516-558, 566-608, 626-668, 734-776, 780-822, 823-865
(A do E, G, zobacz na stronie 4)
1680 czêstotliwoœci, strojone w krokach co 25 kHz
20 banków czêstotliwoœci ka¿dy z maksymalnie 12 programami fabrycznymi kana³ów, wolne od zak³óceñ intermodulacyjnych
42 MHz
+/-24 kHz / +/-48 kHz
<+/-15 ppm
typ. 30 mW
mo¿e byæ wy³¹czony

Dane techniczne

Charakterystyka AF
System kompandera
Zakres czêstotliwoœci AF
SK

Sennheiser HDX

mikrofon: 80-18000 Hz
liniowy: 25-18000 Hz
SKM
80-18000 Hz
Odstêp S/N (1 mV, odchylenie szczytowe) > 110 dBA
<0.9%
THD
Maks. Napiêcie wejœciowe (SK) mikrofonowe/liniowe
3Vrms
Impedancja wejœciowa (SK) mikrofonowe/liniowe 40 kOhm, niesymetrycznie / 1 MOhm
Pojemnoœæ wejœciowa (SK)
prze³¹czalna
Regulowany zakres czu³oœci wejœciowej
SK: 60 dB, regulowany w krokach co 3 dB
SKM: 48 dB, regulowany w krokach co 6 dB

Dane ogólne
Zakres temperatur pracy
Zasilanie
Napiêcie nominalne
Pobór pr¹du
przy napiêciu nominalnym
przy wy³¹czonej transmisji
Czas pracy
Wymiary
Masa (w³¹czaj¹c baterie)

-10°C do +55°C
2 baterie AA, 1.5 V lub akumulatorek BA 2015 accoupack
2.4V
typ. 180 mA (30 mW)
<25 µA
typ. 8 godzin
SK: oko³o 82 x 64 x 24 mm
SKM: fi 50 x 265 mm
SK: oko³o 160 g
SKM: oko³o 450 g

W zgodnoœci z (SK oraz SKM)
Europa:

EMC
Radiowa
Bezpieczeñstwa

EN 301489-1/-9
EN 300422-1/-2
EN 60065, EN 62311 (SAR)

Zatwierdzone przez (SK):
Kanada:
USA:

Industry Canada RSS 210, IC: 2099A-G3SK
ograniczenie do 806 MHz
FCC-Part 74, FCC-ID, DMO G3SK
ograniczenie do 698 MHz

Zatwierdzone przez (SKM):
Kanada:
USA:

Industry Canada RSS 210, IC: 2099A-G3SKMEM
ograniczenie do 806 MHz
FCC-Part 74, FCC-ID, DMO G3SKMEM
ograniczenie do 698 MHz
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Mikrofony (SK 100)
ME2

ME3

ME4

typ mikrofonu

pojemnoœciowy pojemnoœciowy

pojemnoœciowy

czu³oœæ

20 mV/Pa

1.6 mV/Pa

40 mV/Pa

Charakterystyka wk³adki

dookólna

kardioidalna

kardioidalna

Maks. SPL

130 dB SPL

150 dB SPL

120 dB SPL

MME 865-1

Wk³adka mikrofonowa (SKM 100)
MMD 835-1

MMD 845-1

typ mikrofonu bezprzewodowego

dynamiczny

dynamiczny

pojemnoœciowy

Czu³oœæ

2.1 mV/Pa

1.6 mV/Pa

1.6 mV/Pa

Charakterystyka

kardioidalna

superkardioidalna

superkardioidalna

Maks. SPL

154 dB SPL

154 dB SPL

152 dB SPL

Biegunowy wykres kierunkowoœci oraz krzywe charakterystyki czêstotliwoœciowej wk³adek mikrofonowych (SKM 100)
Wykres biegunowy MMD 835-1

Krzywa charakterystyki czêstotliwoœciowej MMD 835-1

Wykres biegunowy MMD 845-1

Krzywa charakterystyki czêstotliwoœciowej MMD 845-1
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Deklaracje producenta
Wykres biegunowy MMD 865-1

Krzywa charakterystyki czêstotliwoœciowej MMD 865-1

Deklaracje producenta
Zgodnoœæ z nastêpuj¹cymi wymaganiami
• Dyrektywa RoHS (2002/95/EU)
• Dyrektywa WEEE (2002/96/EU)
Prosimy o pozbycie siê tych produktów po zakoñczeniu ich u¿ytkowania przez dostarczenie ich do lokalnego punktu zbiórki lub centrum recyklingu tego typu urz¹dzeñ.

• Dyrektywa dot. baterii (2006/66/EU)
Do³¹czone baterie lub akumulatorki do nadajników mog¹ byæ powtórnie przetworzone. Prosimy o pozbycie siê ich zgodnie z wytycznymi dotycz¹cymi substancji szkodliwych lub te¿
ich zwrot do sprzedawcy. W celu ochrony œrodowiska nale¿y pozbywaæ siê tylko ca³kowicie
niesprawnych baterii.

Deklaracja Zgodnoœci CE
• EM 100: CE 0682 SK / SKM 100: CE 682 ()
• Dyrektywa R&TTE (1999/5/EU), Dyrektywa EMC (2004/108/EU)
Dyrektywa dot. niskich napiêæ (2006/95/EU)
Deklaracje zgodnoœci s¹ dostêpne pod adresem www.sennheiser.com. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania tego urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê z przepisami obowi¹zuj¹cymi na terenie danego
kraju i przestrzegaæ ich!
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Deklaracja FCC

Deklaracja FCC
Te urz¹dzenia zosta³y przetestowane i sprawdzone pod k¹tem spe³nienia ograniczeñ stosownie do czêœci 15 przepisów FCC oraz RSS-210
Industry Canada. Dzia³anie urz¹dzenia jest uwarunkowane dwoma ograniczeniami:
(1) to urz¹dzenie nie mo¿e powodowaæ szkodliwych zak³óceñ,
(2) to urz¹dzenie musi akceptowaæ wszystkie odbierane zak³ócenia, w³¹czaj¹c w to zak³ócenia, które mog¹ powodowaæ niew³aœciwe dzia³anie.
To urz¹dzenie zosta³o przetestowane i sprawdzone pod k¹tem spe³nienia ograniczeñ stawianych cyfrowym urz¹dzeniom Class B, stosownie
do czêœci 15 przepisów FCC. Te ograniczenia zosta³y wprowadzone
w celu zapewnienia uzasadnionego zabezpieczenia przed szkodliwymi
zak³óceniami obowi¹zuj¹cymi na obszarach zamieszkanych. To urz¹dzenie generuje, wykorzystuje i mo¿e emitowaæ energiê w zakresie czêstotliwoœci radiowych, i jeœli nie jest zainstalowane i u¿ytkowane zgodnie
z instrukcjami, mo¿e powodowaæ szkodliwe zak³ócenia w komunikacji
radiowej. Jednak¿e nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e zak³ócenia nie pojawi¹
siê w okreœlonych instalacjach. Jeœli to urz¹dzenie powoduje szkodliwe
zak³ócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które mog¹ byæ zdiagnozowane przez w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia, u¿ytkownik powinien wyeliminowaæ te zak³ócenia stosuj¹c siê do jednego lub kilku poni¿szych zaleceñ:
• Zmieniæ umiejscowienie lub pozycjê anteny odbiorczej.
• Zwiêkszyæ odleg³oœæ miêdzy urz¹dzeniem a odbiornikiem.
• Pod³¹czyæ urz¹dzenie do gniazda sieciowego innego obwodu elektrycznego ni¿ ten, do którego jest pod³¹czony odbiornik.
• Skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ lub doœwiadczonym technikiem radio/TV w celu uzyskania pomocy.
Te cyfrowe urz¹dzenia class B spe³nia wymogi stawiane normami ICES003 w Kanadzie.
Zmiany i modyfikacje dokonane w tych urz¹dzeniach s¹ kategorycznie
zabronione przez Sennheiser electronic Corp. i powoduj¹ zniesienie autoryzacji FCC do korzystania z tych urz¹dzeñ.
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania tego urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê
z przepisami obowi¹zuj¹cymi na terenie danego kraju i przestrzegaæ ich!
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Notatki
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