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Fontos biztonsági intézkedések 
 

Fontos biztonsági intézkedések  
 

1. Olvassa el az alábbi intézkedéseket!   
2. İrizze meg az útmutatót! Harmadik félnek a vevıegységet mindig az útmutató 

kíséretében adja át!   
3. Szenteljen figyelmet minden figyelmeztetésnek!   
4. Kövesse az intézkedésekben foglaltakat!   
5. Ne használja a készüléket víz közelében!   
6. A tisztításhoz csak száraz törlıruhát használjon!   
7. Ne takarja el a szellızınyílásokat! A készüléket a gyártói útmutatásoknak 

megfelelıen helyezze el!   
8. Ne helyezze azt hıforrások (pl. radiátor, hısugárzó, kályha vagy egyéb hıtermelı 

berendezések (pl. erısítı)) közelébe!   
9. Ne korlátozza a polarizált vagy földelt dugaszok biztonságos mőködését! A polarizált 

dugasz két érintkezıvel rendelkezik, melyek közül az egyik vastagabb. A földelt 
dugasz két érintkezı- és egy harmadik földelı tüskével rendelkezik. A széles 
érintkezı, illetve a harmadik érintkezı tüske az Ön biztonságát szolgálja. 
Amennyiben a dugasz nem illik a csatlakozóaljzatba, az aljzat kicseréléséhez lépjen 
kapcsolatba egy villanyszerelıvel! 
 

10. A hálózati kábelt úgy vezesse, hogy arra lehetıleg ne lépjenek rá, illetve ne 
csípıdhessen be, különösen ügyelve a vezeték csatlakozódugó elıtti részére, és 
arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékházból. 
 

11.Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítıket használja! 
 

12.készüléket csak a gyártó által javasolt vagy a készülékkel árusított kocsival, 
állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja! Kocsi használatakor ügyeljen rá, hogy 
a kocsit egyenletesen mozgassa, nehogy a készülék leessen és sérülést okozzon! 
 

13.Húzza ki a hálózati vezeték csatlakozódugóját a konnektorból villámlással kísért viharok 
idején, vagy ha elıre láthatóan hosszabb ideig nem használja a készüléket! 
 

14.A javítást mindig bízza szakemberre! 
Javításra van szükség, ha a készülék meghibásodik, pl. a hálózati vezeték vagy a 
csatlakozódugó megsérül, folyadék vagy idegen tárgy kerül a készülék belsejébe, a 
készüléket pára vagy esı éri, hibásan mőködik vagy leesik. 
 

15.A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati vezeték csatlakozódugóját a 
fali konnektorból! 
 

16.FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki 
a készüléker esı vagy pára hatásának! 

 

17.Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol csepegı vagy freccsenı víz érheti, és ne 
helyezzen a készülék tetejére folyadékkal telt edényt (pl. vázát)! 

 

18.A hálózati vezeték csatlakozódugójának mindig szabadon hozzáférhetınek kell 
lennie! 

 
Figyelmeztet ı jelzések a vev ıkészülék hátlapján  

 
A baloldalon bemutatott címke a vevıegység hátlapján található. A címkén látható 
szimbólumok jelentése a következı: 

 
Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében olyan mértékő szigetelés 
nélküli "veszélyes feszültség" van jelen, amely elegendı lehet ahhoz, hogy áramütést 
okozzon. 
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Fontos biztonsági intézkedések 

 
Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a készülékház felnyitása áramütést okozhat. A 
készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Bízza a javítást 
szakemberre!  
Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a készülékhez mellékelt útmutatóban a 
mőködésre, illetve javításra vonatkozó fontos információk találhatóak. 
 
Túlterhelés  
 
Ne terhelje túl a fali konnektorokat és a hosszabbító kábeleket, mert ez tüzet vagy áramütést 
okozhat! 
 
Cserealkatrészek  
 
Alkatrészek cseréje esetén, bizonyosodjon meg róla, hogy a szerelı a Sennheiser által 
megadott vagy az eredetivel azonos jellemzıkkel rendelkezı alkatrészeket használ fel! 
Nem megfelelı cserealkatrészek használata tüzet, áramütést vagy egyéb veszélyeket 
hordozhat magában. 
 
Biztonsági ellen ırzés 
 
A készülék karbantartását vagy javítását követıen kérje meg a javítást végzı 
szakembert, hogy biztonsági próbaüzemeltetéssel ellenırizze a készülék megfelelı, 
biztonságos mőködését! 
 
Magas hanger ı okozta halláskárosodás veszélye  
 
Ez egy professzionális vevıkészülék. A kereskedelmi felhasználás az illetékes szakmai 
szövetség szabályainak és elıírásainak függvénye. A Sennheiser mint gyártó ezért 
köteles kifejezetten felhívni a figyelmet a használatból származó egészségügyi 
kockázatra.  
Ez a vevıkészülék 85 dB(A)-t meghaladó hangnyomásszintet is produkálhat. Számos 
országban 85 dB(A) a munkahelyen maximálisan megengedhetı folyamatos (statikus) 
hangnyomásszint. Az üzemorvostan elıírásai szerint ezt használják kiindulási pontként. 
Magasabb szintő zajimpulzus, vagy a hosszabb ideig tartó zajterhelés maradandó 
halláskárosodáshoz vezethet. A halláskárosodás megelızése érdekében magasabb 
hangerıszinteknél le kell rövidíteni a zajterhelés idıtartamát. Az alábbi tünetek biztos 
jelei annak, hogy hosszú ideig terhelte szervezetét túl magas hangerıvel:  
• Csengı vagy sípoló hangot hall a fülében.   
• Olyan érzése van (akár csak rövid ideig is), hogy nem hallja a magas hangokat.  
 
Rendeltetésszer ő használat  
 
Az EM 2000 vevıegység rendeltetésszerő használata az alábbiakat foglalja magában:  
• a használati útmutató elolvasását, különös tekintettel a "Fontos biztonsági 

intézkedések" c. fejezetre;   
• az eszköznek a használati útmutatóban ismertetett mőködési feltételek és elıírások 

szerinti használatát.   
A "helytelen használat" azt jelenti, hogy a vevıkészüléket a használati útmutatóban 
leírtaktól eltérı módon vagy körülmények között használja. 
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Az EM 2000 és EM 2050 rack-be építhetı vevıegység 
 

Az EM 2000 és EM 2050 rack-be építhet ı 
vevıegység  

 
Ez a rack-be építhetı vevıegység a 2000-es sorozat egyik modellje A Sennheiser ezzel 
a sorozattal egy csúcsminıségő RF jeltovábbító rendszert kínál, melyet magasszintő 
mőködési biztonság és könnyő használhatóság jellemez. A jeladók és vevıegységek 
stúdió minıségő hangzást eredményezı jeltovábbítást tesznek lehetıvé. 

 
A 2000-as sorozat jellemzıi  
• Optimalizált PLL szintézer és mikroprocesszor technológia   
• HDX zajcsökkentı rendszer  

 
• Pilot-vezérelt zajzár   
• True Diversity technológia   
• Akár 75 MHz-es kapcsolási sávszélesség   
• Többcsatornás rendszerek hálózaton keresztül történı, biztonságos konfigurálása   
• Keresés (Scan) funkció (Easy Setup), melynek segítségével használaton kívüli 

csatornákat kereshet a frekvencia bankokban  

 
Alkalmazási területek  

 
A vevıegység a 2000-es sorozat következı adóegységeivel kombinálható:  
Adóegység    Típus        

SK 2000   Zsebadó      

SKM 2000   Rádiómikrofon      

SKP 2000   Plug-on jeladó      

További információkért látogasson el a www.sennheiser.com weboldal EM2000 
termékmenüjébe!  
Az adóegységek ugyanabban az UHF frekvencia-tartományban mőködnek és 
ugyanazzal a frekvencia bank rendszerrel (gyárilag beállított frekvenciákkal) 
rendelkeznek. A gyárilag beállított frekvenciák egyik elınye, hogy:  
• a jelátviteli rendszer a bekapcsolást követıen azonnal használatra kész,   
• a gyárilag beállított frekvenciákon egyszerre több jelátviteli rendszer is mőködtethetı, 

keresztmodulációs zavar jelentkezése nélkül.  

 
A frekvencia-sávok rendszere (frekvencia bank)  

 
A vevıegységek 6 UHF frekvencia-tartományban állnak rendelkezésre, frekvencia-
tartományonként 3.000 vételi frekvenciával: 

 
 

"Aw" 
tartomány: 

"GW" 
tartomány: 

"BW" 
tartomány: 

"CW" 
tartomány: 

"DW" 
tartomány: 

516 – 558 558 – 626 626 – 698 718 – 790 790 – 865 
         

         

500 600 700  800 
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Csomag tartalma 

 
Minden egyes frekvencia-tartomány (Aw–Dw, Gw) 26 frekvencia bankot kínál, bankonként 
max. 64 csatornával: 
 

1. csatorna – gyárilag programozott frekvencia 
 

2. csatorna – gyárilag programozott frekvencia 
 

Frekvencia bankok: 1... 20 
 

64. csatorna – gyárilag programozott frekvencia 

 

1. csatorna – szabadon választható frekvencia 
 

2. csatorna – szabadon választható frekvencia 
 

Frekvencia bankok: U1... U6 

64. csatorna – szabadon választható frekvencia 

 
Az “1” - “20” frekvencia bankban található csatornák gyárilag fix frekvenciára lettek 
állítva (programozott frekvencia). Az egy frekvencia bankon belül található programozott 
frekvenciák keresztmoduláció mentesek. Ezeket a frekvenciákat nem változtathatja 
meg.  
A gyárilag beállított frekvenciákat a mellékelt frekvencia adatlapon tekintheti meg. A 
frekvencia adatlap frissített változata a www.sennheiser.com weboldal megfelelı 
"termékmenüjén" keresztül tölthetı le.  
Az “U1” - “U6” frekvencia bank esetében szabadon választhat és tárolhat vételi 
frekvenciákat. Elıfordulhat, hogy ezek a vételi frekvenciák nem lesznek 
keresztmoduláció mentesek. 
 
 
Csomag tartalma  
 
A csomagolás tartalma a következı:  
1 db EM 2000 rack-be építhetı vevıkészülék vagy  
 
1 db EM 2050 rack-be építhetı duál vevıkészülék  
 
3 db hálózati kábel (EU, UK és US csatlakozódugóval)  
 
2 db botantenna   
4 db öntapadós készülékláb  
1 db használati útmutató  
1 db frekvencia adatlap  
1 db RF teljesítmény adatlap 
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Termék áttekintése 
 
Termék áttekintése  
 
Az EM 2000/EM 2050 vevıegység áttekintése  
 

Az EM 2050 duál vevıegység ugyanazokkal a kezelıszervekkel rendelkezik, mint az EM 2000 
vevıegység. A használati útmutatóban található információk mindkét vevıegységre vonatkoznak. 

 
EM 2050                 

 

[1]       [2] [3] [4] [5]        [6]    [7] [8]        [2]   [3]  [4] [5]       [6]  [7] [8] [1] 
 

A 
  PEAK B.Ch: 20,64 **2000**  

True Diversity Receiver EM 2050    PEAK B.Ch: 20,64     
 

 40 0    40 0      

 30 -10 543.200 
MHz     30 -10 543.200 

MHz    

 20 -20     20 -20    

  10 -30 EQ: SKM2000     10 -30 EQ: SKM2000    

   -40
P + 12dB  MUTE      -40

P + 12dB  MUTE     

  R F AF     R F AF     

        
TRUE DIVERSITY RECEIVER  EM 2000

       
 

       FREQ. RAN GE-  Xw: FMO 
0682

        

    
TRANS-BAL  A R T .

X/XXXX
N O .:

-XXX
X X X X X X

MHz
IC: 2099A-    XXXXXXX GOST  

TRANS-BAL     

B 
    SER. NO.: XXXXXXXXXX  D ESIGN ED IN AND MAD E IN GERMAN Y       

   AF OUT B        AF OUT A     

      RF IN  RF OUT   RF IN      

     B  ANT II  ANT I     A   

 100 - 240V                
 

 50/60Hz 0,25A    +18dBu MAX ETHERNET RJ-45 DC OUT      11V/250mA  DC OUT 11V/250mA +18dBu MAX ETHERNET RJ-45   

 [9]      [10]     [11]  [12][13][14][15] [16]  [17]  [1 8]  [19]   [11] [12][13][14]   
 

EM 2000                 
 

[1]                [2] [3] [4] [5]       [6]  [7] [8] [1] 
 

       
True Diversity Receiver EM 2000   

40 PEAK B.Ch: 20,64 **2000**   
 

        0      

A          30 -10 543,200 MHz    

         20 -20     

         10 -30 EQ: SKM2000    

           -40
P + 12dB  MUTE     

          R F AF     

        
TRUE DIVERSITY RECEIVER  EM 2000

       
 

       FREQ. RAN GE-  Xw: FMO 
0682

        

    
TRANS-BAL  A R T .

X/XXXX
N O .:

-XXX
X X X X X X

MHz
IC: 2099A-    XXXXXXX GOST        

     SER. NO.: XXXXXXXXXX  D ESIGN ED IN AND MAD E IN GERMAN Y         

    AF OUT B             

B       RF IN  RF OUT   RF IN      

     
B  ANT II  ANT I        

                

                 

 100 - 240V                 

 50/60Hz 0,25A    +18dBu MAX ETHERNET RJ-45 DC OUT      11V/250mA  DC OUT 11V/250mA      

 [9]     [10]       [11]  [12][13][14][15][16] [17]  [18 ]   [19]      
  

A Kezelıszervek – el ılap B Kezelıszervek – hátlap  
 
[1]  Rack-“fülek”  

 

[2] Fejhallgató kimenet,  
 

 6,3 mm-es jack aljzat ( •
 

[3] Fejhallgató hangerı-szabályzó  
 

[4]  

  
 

 gomb, hátsó megvilágítással  
  

[5] Infravörös interfész   
[6] Kijelzı panel, narancsszínő 

 hátsó megvilágítással  

[7] Vezérlıtárcsa    
 
[8] STANDBY gomb, mőködés 
 kijelzéssel (piros háttérvilágítás), 
 a kezelımenüben 
 visszavonás (ESC) gombként 
 szolgál)  

 
[9]  3-pólusú hálózati csatl. aljzat  
[10] Kábelszorító a tápkábelhez   
[11] Audio kimenet (TRANS BAL AF 
 OUT), 6,3 mm-es jack aljzat, 
 transzformátor szimmetrizált   
[12] Audio kimenet (TRANS BAL AF 
 OUT), XLR-3M aljzat, 
 transzformátor szimmetrizált   
[13] LED (sárga) - a hálózati 
 tevékenység jelzéséhez   
[14] LAN aljzat (ETHERNET RJ-45) 

[15] Adattábla  

[16] Antenna bemenet II (ANT II 
RF IN) jelerısítı 
tápfeszültséggel, nem 
kapcsolható ki, rövidzárlat-
biztos, BNC aljzat   
[17] Antenna kimenet II (ANT II 
RF OUT), BNC aljzat   
[18] Antenna kimenet I (ANT I 
RF OUT) BNC aljzat   
[19] Antenna bemenet I (ANT I 
RF IN) jelerısítı 
tápfeszültséggel, nem 
kapcsolható ki, rövidzárlat-
biztos, BNC aljzat  
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Termék áttekintése 

 
Kijelzések áttekintése  
 
Bekapcsolást követıen a vevıegység a standard “Vevıegység paramétereket” mutatja. A 
különféle standard kijelzések bemutatását a  15.o.-on találja.  
Ez a normál kijelzés a vevıegység mőködési státuszát, valamint a vétel alatt álló 
adóegységekre vonatkozó legfontosabb információkat mutatja – amennyiben a 
kapcsolódó adóegység támogatja ezt a funkciót.  
 (1)  (2)          (3) (4)           (5)   

 

        
 

 PEAK B.Ch: 20,64 **2000** 
 

   

    
 

40 0 
543.200 MHz

 
    

30 -10    
 

20 -20    
 

10 -30 EQ:  SKM2000    
 

-40      

         

 

P + 12dB  MUTE        

RF AF        

 

      

      
          

      (6) (7) (8)  (9)(10)(11) (12)  
 

Kijelz ı   Eszköz  Jelentés   
 

(1) RF szint “RF”  Vevıegység  Multifunkciós kijelzı 
 

 (rádió frekvencia)     40 Antenna bemenet "I" aktív  

         

        30 Antenna bemenet "II" aktív 
 

          

        20 RF jelszint: 
 

        

A továbbított jel térerıssége 
 

        10  

          

        
RF Zajzár küszöbérték szint 

 

         
 

(2) Audio szint “AF” 
(audio frekv. - 22. o.)! 

Adóegység PEAK A jeladó modulációja csúcstartás 
funkcióval.  

     

    0  

      

    -10 Ha a kijelzı maximális értéket mutat,  

         

        -20      az audio bemeneti szint túl magas. 
 

        -30      Amikor az adóegység gyakran vagy 
 

        -40      tartósan túlvezérelt, akkor a 
 

        AF “PEAK” kijelzı fordítva jelenik meg. 
 

         . 
 

(3) Frekvencia bank 
és csatorna (ld. 21.o.)! 

Vevıegység Aktuális frekvencia bank- és csatornaszám  
       
       

(4) Frekvencia 
(ld.  21. o.)! 

    Aktuális vételi frekvencia  
       

(5) Név 
(ld.  21. o.)! 

    A vevıegység szabadon választható neve  
       

(6) Pilot-tone funkció 
“P” (ld.  24. o.)! 

    Adókészülék hangfüggı be-/kikapcsolása  
       

(7) EQ beállítás 
(ld.  22. o.)! 

    Aktuális EQ beállítás  
       

(8) Kimenet erısítés 
(ld.  22. o.)! 

Vevıegység Aktuális kimenet erısítés  
       

(9) Némítás funkció 
“MUTE” (ld.  15. o.)! 

Vevıegység/
adóegység 

A vevıegység el van némítva.  

A vevıegység nem bocsát ki audio jelet (31. o.)! 
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Termék áttekintése 
 
 

Kijelz ı Eszköz  Jelentése  
(10)  Adóegység típusa Adóegység A kapcsolt 2000-es sorozatú adóegység neve 
  

  A termék neve csak akkor kerül kijelzésre, ha a 
kapcsolt adóegység támogatja ezt a funkciót.   

(11) Elemtöltöttség 
kijelzı Adóegység 

Töltöttség mértéke: 

Kb. 100% 

  Kb. 70% 

  Kb. 30% 

  az elem ikon villog; 
  A töltöttségi szint vészesen alacsony, 

  Ha az elem töltöttségi szintje vészesen alacsony, a 
“Low Battery” kijelzés felváltva villog a normál 
kijelzéssel.   

  

(12) Gombzár ikon 
(ld.  22. o.)! Vevıegység A gombzár be van kapcsolva 
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   A vevıkészülék üzembehelyezése 
 

 A vevıkészülék üzembehelyezése  
 

 A vevıegység használatra való felkészítése  
 

 A vevıegység elhelyezése sík felszínen  
 

A készüléklábak 
felhelyezése  

   
 

  

A lábakat ne helyezze fel, ha a vevıegységet 19”-os rack-be építi!  

   
 

    
 

   

 � A lábak felhelyezése elıtt tisztítsa meg az eszköz alsó oldalát! 
 

 �  Illessze a lábakat a vevıegység alsó lapjának négy sarkára! 
 

 � A vevıegységet sík, vízszintes felszínre helyezze! Vegye figyelembe, hogy a készülék 
lábai foltot hagyhatnak a kényes felületen! 

 

 
 

 � Csatlakoztassa az antennákat (ld.  9. oldal)! 
 

 A vevıegység 19"-os rack-be építése  
 

 
FIGYELMEZTETÉS! Rack-be szerelés esetén jelentkez ı veszélyek:   

Ha az eszközt zárt rack-be, vagy több rack-bıl álló tartórendszerbe építi, vegye 
figyelembe, hogy: mőködés közben a környezı hımérséklet, a mechanikus terhelés és 
a villamos potenciál más lesz, mint azon eszközök esetében, melyeket nem építettek 
rack-be.  
� A rack-en belüli környezı hımérséklet nem haladhatja meg a mőszaki elıírásokban 

megadott üzemi hımérséklet-tartomány felsı értékét.  
� Biztosítson megfelelı szellızést; Szükség esetén gondoskodjon kiegészítı 

szellıztetésrıl! 
� Ügyeljen rá, hogy a rack mechanikus terhelése egyenletes legyen!  

 
� Amikor az eszközt elektromos hálózathoz csatlakoztatja, vegye figyelembe az 

adattáblán feltüntetett információkat! Ne terhelje túl az áramkört! Szükség esetén 
alkalmazzon túláram védelmet!   

� Ha több rack-bıl álló tartórendszerbe helyezi a készüléket, vegye figyelembe, hogy 
az egyes készülékek egyébként ártalmatlan maradékárama összeadódhat, és a 
kapott eredmény meghaladhatja a megengedhetı határértéket. Ezt kiküszöbölendı 
földelje le a rack-et egy kiegészítı földelı csatlakozáson keresztül!  

 
[1] ���� Csúsztassa be a vevıkészüléket a 19" rack egyik rekeszébe!   

� A rack-“füleket” [1]  rögzítse a rack-hez négy csavar segítségével (nem tartozék).  
      

   P E  

 40  

� Csatlakoztassa az antennákat (ld.  következı fejezet)! 
 

 30 -1  

 20 -2  

 

10 -3  

 -4  

  RF A   

 
Antennák csatlakoztatása   
A következı lehetıségek közül választhat:  
• A tartozékként mellékelt botantennákat a vevıegység hátlapjához csatlakoztatja (ld. 

következı rész);   
• A botantennát az AM 2 antennarögzítı készlet (opcionális kiegészítı) segítségével 

rögzíti (ld.10.o.).   
• Professzionális felhasználás esetén külsı antennák csatlakoztatását ajánljuk, 

szükség esetén Sennheiser antenna kiegészítık használatával (ld. 11.o.).  
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A vevıkészülék üzembehelyezése 

 
Botantennák csatlakoztatása a vev ıkészülék hátlapjához  

 
� Csatlakoztassa az antennákat [20]  (ld. alábbi ábra)!  
� Igazítsa az antennákat "V" alakba!   

[20]  
 
 
 
 
 
 
 
 [19]  
 
 [16] 
 

Antennák rögzítése a rack frontoldalához  
 

Ha a vevıkészüléket rack-be szereli, szüksége lesz az AM 2 antennarögzítı készletre 
(kiegészítıként kapható), mellyel az antenna csatlakozókat a rack frontoldalához rögzítheti. 
Az AM 2 rögzítı készlet a következıkbıl áll:  

• 2 db BNC hosszabbító kábel (csavaros BNC aljzat - BNC csatlakozó) 
• 4 db csavaralátét [23] , 
• 2 csavaranya [24] .  

� Lazítsa ki a rack-“füleket” [1] szorító csavarokat!   
� Vezesse át a BNC kábeleket [22] a rack-"füleken" található lyukon  [1] !  

 
[1] 

 
 
 
 
 
 

[20] 
 
 
 
 
 

[1] 
 

[20] 
 
 
 

� Csatlakoztassa a BNC kábelek BNC csatlakozóit     a vevıvıegység BNC  
aljzataihoz ([16]  és [19] )!  

� Csúsztassa be a vevıkészüléket a 19" rack egyik rekeszébe!   
� Szorítsa vissza a rack-“füleket” [1]  szorító csavarokat!  
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 A vevıkészülék üzembehelyezése 

 � Csatlakoztassa a botantennákat [20]  a BNC kábelek [22]  két BNC aljzatához! 
 � Igazítsa az antennákat "V" alakba! 

 Küls ı antennák (opcionális kiegészít ık) csatlakoztatása  
  

FIGYELMEZTETÉS! Az antennák megrongálódásának veszélye!  
 Aktív irányított antenna (pl. A 3700 az UHF tartományhoz) vagy antennaerısítı (pl. AB 

3700) táplálásához direkt feszültség (nem kikapcsolható) kerül kibocsátásra 
a vevıegység antenna aljzatain keresztül. Ha másik gyártó antennáit használja, számítson 
rá, hogy azokat direkt feszültség szétkapcsolásával kell installálni. A kimeneti 
feszültségforrás rövidzárlat-biztos, de a forráshoz csatlakoztatott aktív antenna növeli a 
készülék általános áramfogyasztását. 

 

 

 

 

 
  

 
FIGYELMEZTETÉS! Szigeteletlen antennák okozta rövidzárlat veszély!   

Ha bekapcsolja a jelerısítı tápfeszültséget, az antennákat 11 V DC feszültség terheli – 
akkor is, ha a vevıkészülék ki van kapcsolva! Ha a szigeteletlen antennák 
elektromosságot vezetı tárgyhoz érnek, ez a feszültség szikrázást és 
hanginterferenciát idézhet elı.  
� Használjon szigetelt antennákat vagy   
� mindig úgy szerelje fel a szigeteletlen antennákat, hogy azok ne érintkezhessenek 

elektromosságot vezetı tárgyakhoz!  
 

� Csatlakoztasson két botantennát a BNC aljzatokhoz ([16]  és [19] )!  
 
     A küls ı antennák beállítása  
     � Helyezze az antennákat a jeladóval egy helyiségbe! 
RF IN ANT II RF OUT ANT I RF IN � A vevıantennák között a lehetı legnagyobb távolságot tartsa! 
     � Az adónak és a vevıantennáknak “látniuk kell egymást”. 
 [16]    [19]   
 

Vevıegységek (max. 10) láncba kötése  
 

A vevıegységek beépített antenna elosztóval (splitter) rendelkeznek, így akár 10 
vevıegység is láncba köthetı, kiegészítı antenna splitter alkalmazása nélkül. A láncba 
kötéshez csak ugyanazon frekvencia-tartományba tartozó vevıegységeket használjon 

(ld.  oldal 4).  
RF IN RF OUT  RF IN  

ANT II  ANT I  
� Csatlakoztassa a két tartozékként mellékelt botantennát vagy két külsı antennát 

(opcionális kiegészítı) az elsı vevıegység BNC aljzataihoz ([16]  és [19] )! 
 

     

     

    
  

� Használjon BNC kábeleket a vevıkészülékek láncba kötéséhez, a baloldali ábrán 
látható módon!  

 
• Aktív irányított antenna táplálásához direkt feszültség (nem kikapcsolható) 

kerül kibocsátásra a vevıegység antenna aljzatain ([16]  és [19] ) keresztül.   
• A jó vétel elérése érdekében nem ajánlott 10-nél több vevıegység láncba kötése.   

RF IN  RF OUT      RF IN  

  ANT II     ANT I    

          
  

• Ha egy láncba kötött vevıegységet standby módba kapcsol (ld. “A 
vevıegység be-kikapcsolása –13.o.), a beépített antenna splitter aktív marad.  
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A vevıkészülék üzembehelyezése 
 
 
 
 
TRANS-BAL  
AF OUT B  

B  
+18dBu MAX ETHERNET RJ-45 

[11]   [12]

 
Erısítı/keverıpult csatlakoztatása  
 
A vevıegység XLR-3M aljzata [12]  és 6,3 mm-es jack aljzata [11] párhuzamosan van bekötve.  
� Egy megfelelı kábel segítségével csatlakoztassa az erısítıt/keverıpultot az XLR-

3M [12] vagy a 6,3 mm-es jack aljzathoz [11]  (ld. 34. oldal)!   
� A kezelımenün keresztül állítsa a vevıegység audio kimeneti szintjét (“AF Out ”) az 

erısítı vagy a keverıpult bemenetéhez (ld. 17. oldal). A kezelımenün keresztül 
beállított audio kimeneti szint mindkét aljzatra vonatkozóan érvényes.  

 
 
 
 
 
 

 
WSM 

 
A vevıegységek hálózatba kötése  
 
Ha több vevıegységet használ, hálózatba kötheti azokat. A vevıegységeket ezután 
PC-rıl vezérelheti, a mellékelt “Wireless Systems Manager” (WSM) szoftver 
futtatásával. Ennek a szoftvernek a segítségével gyorsan és biztosan konfigurálhatja a 
több-csatornás rendszereket.  
A többcsatornás mőködéssel kapcsolatos további információkért látogasson el a 
www.sennheiser.com weboldal megfelelı termékmenüjébe!  
� Használjon normál hálózati kábelt (min. Cat 5), ha a vevıegységeket a LAN 

aljzaton keresztül szeretné Ethernet kapcsolóhoz csatlakoztatni! Csatlakoztasson 
PC-t az Ethernet kapcsolóhoz!   
Ha a vevıegységet megfelelıen csatlakoztatta az Ethernet kapcsolóhoz vagy a PC-
hez, az vevıegység hátoldalán található sárga LED [13] világít.  

 
Az EM 2050 duál vevıegység az egyes vevıegységekhez külön-külön LAN 
aljzattal [14]  rendelkezik.

 

 
A hálózati kábel csatlakoztatása  

 
FIGYELMEZTETÉS!      Elektromos áram okozta károsodás veszélye!   

Ha a vevıkészüléket nem megfelelı áramforráshoz csatlakoztatja, az 
eszköz károsodhat.  

� A vevıkészüléket a tartozékként mellékelt hálózati kábellel 
csatlakoztassa az elektromos hálózathoz (100 - 240 V AC, 50 vagy 
60 Hz)! 

� Tegyen megfelelı intézkedéseket a készülék megbízható földelt 
csatlakoztatása érdekében – különösen abban az esetben, ha elosztót, 
vagy hosszabbítót használ! 

 
� Vezesse át a hálózati kábelt a kábelrögzítın [10] !  
� Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati csatlakozó aljzathoz [9]!  
� Dugja a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba! 

100 - 240V 
50/60Hz 0,25A 
 

[9]              [10]  
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A vevıkészülék használata 
 

A vevıkészülék használata  
 

Jelátviteli kapcsolat létesítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:  
1. Kapcsolja be a vevıkészüléket (ld. alább)!   
2. Kapcsolja be az adóegységet (ld. adóegység használati útmutatója)!   

Létrejön a jelátviteli kapcsolat és a vevıegység kijelzıjének háttérvilágítása pirosról 
narancssárgára vált.  

 
Nagyon fontos a frekvencia kiválasztással kapcsolatos megjegyzések 
figyelembevétele  - 29. oldal. 

 
 

Ha nem tudja létrehozni a jelátviteli kapcsolatot az adó- és a vevıegység között:  
� Ellenırizze, hogy az adó- és a vevıegység egyazon frekvenciára van-e állítva! 
� Ha szükséges, olvassa el a  “Hibaelhárítás” (31.o.) fejezetet!  

 
  A vevıkészülék be -/kikapcsolása     

 

 [8] A vevıegység bekapcsolása:      
 

 

� Nyomja meg röviden a STANDBY gombot!    
**2000**  A vevıegység bekapcsol és a normál “Vevıegység paramétereket” mutatja . 

 

.200 
MHz  

 

SKM2000   

TE         

  A vevıegység készenléti módba kapcsolása: 
  

� Szükség esetén kapcsolja ki a gombzár funkciót (ld. 14. oldal).   
� Tartsa lenyomva a STANDBY gombot, amíg a kijelzın “OFF” kijelzés nem 

lázható! A beépített antenna splitter és a jelerısítı tápfeszültség aktív marad, 
így az antenna jelek továbbra átadásra kerülnek is láncba kötött 
vevıegységek között.   

• Menürendszeren belül a STANDBY gomb [8]  ESC (visszavonás) gombként 
szolgál, megnyomásával az aktuális normál kijelzéshez tér vissza.  

• A STANDBY gomb [8]  mőködés közben és készenléti üzemmódban is piros 
háttérvilágítást kap. 

 
A vevıegység teljes mértékő áramtalanítása:  
� A vevıegység áramtalanításához húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali 

konnektorból!   
A STANDBY gomb [8]  háttérvilágítása kialszik.  

 
Fejhallgató használata   
Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató kimenethez! 

 
FIGYELMEZTETÉS! Halláskárosodás veszélye!   

A fülhallgató használatakor ne alkalmazzon hosszú ideig magas hangerıt, mert ez 
tartós halláskárosodáshoz vezethet.  
� A fülhallgató felhelyezése elıtt tekerje le a fejhallgató hangerı szabályzóját [3] !  
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A vevıkészülék használata 
 
 
True Diversity Receiver EM 2000  40 PEAK

0 B.Ch:
 

 30 -10   

 20 -20 
EQ:   10 --304 0  

 R F A F P + 1 
 

      [2] [3]     
 

 
 

� Állítsa a fejhallgató hangerı szabályzóját minimum pozícióba! 
� Csatlakoztassa a fejhallgatót egy 6,3 mm-es sztereó jack-dugóval a fejh. kimenethez [2]! 

.  
� Fokozatosan növelje a hangerıt és a lehetı legalacsonyabb hangerın végezze a 

lehallgatást!  
 
Az adó- és a vev ıegység szinkronizációja  
 
A 2000-es sorozat megfelelı adóegységét szinkronizálhatja a vevıegységgel. 
Alapértelmezés szerint szinkronizáció közben a következı paramétereket küldi a vevıegység 
az adóegység felé: 
 
Beállítás  Átküldött paraméterek  
“Frequency Preset” Aktuálisan beállított frekvencia 
“Name” A vevıegységen aktuálisan beállított, szabadon választható név 
“Pilot Tone” A vevıegység aktuális pilot-tone beállítása (“Inactive”/“Active”) 
 

A “Sync Settings” almenün keresztül beállíthatja, hogy mely paraméterek 
kerüljenek továbbításra az adóegységek felé (ld. 26. oldal). 

 
A paraméterek továbbításához:  
� Kapcsolja be az adó- és a vevıegységet!  
� Nyomja meg a vevıegység            gombját! 
� A vevıegység kijelzı panelén “Sync ” kijelzés látható.  
 
� Helyezze az adóegység infravörös interfészét (ld. adóegység használati útmutatója) 

a vevıegység infravörös interfésze [5] elé!  
Megkezdıdik a paraméterek továbbítása az adóegység felé. A küldés végeztével a 
kijelzı panelen “����” kijelzés látható. A vevıegység azután visszakapcsol az aktuális 
standard kijelzésre. 

 
A paraméterek továbbításának törléséhez:  
� Nyomja meg a vevıegység STANDBY gombját [8]! A vevıegység kijelzı panelén “X” 

kijelzés látható. A “ X” kijelzés a következı esetekben is megjelenik:  
o a vevıegység nem talált adóegységet, vagy az adóegység nem kompatibilis,   
o a vevıegység nem talált adóegységet, és a szinkronizáció 30 mp elteltével 

törlésre került,   
 
A Lock (gombzár) funkció átmeneti kikapcsolása  
 
Az automatikus gombzár funkciót az “Auto Lock” menüponton keresztül 
aktiválhatja/inaktiválhatja (ld. 22.o.). Ha a gombzár funkció be van                   
kapcsolva,átmenetileg ki kell kapcsolnia, hogy a vevıegységet mőködtetni tudja:  

� Nyomja meg a vezérlıtárcsát vagy a STANDBY gombot! A kijelzı 
panelen “Locked” kijelzés látható.   

� Forgassa el a vezérlı-tárcsát!   
A kijelző panelen “Unlock?” kijelzés látható.  

� Nyomja meg a vezérlı-tárcsát!  
− Ha a kezelımenüben van, a gombzár funkció inaktív marad, amíg ki nem 

lép a kezelımenübıl! 
− Ha a normál kijelzések egyike látható, a gombzár 10 mp elteltével 

automatikusan bekapcsol
14  



 
 
 
 PEAK B.Ch: 20,64 **2000**  

 
 

40 0

543.200 MHz 
 

30 -10
 

20 -20  

 -30   SKM2000  

10 -40 EQ:  

   
 

P + 12dB  MUTE   

RF AF
  

  

    (5)
 

A vevıkészülék használata 

 
A gombzár ikon (12) a gombzár visszakapcsolását megelızıen villog. 
 
 
 
 
 
A készülék elnémítása:  
 
A készülék elnémításához:  

� Amikor a kijelzı panelen valamely standard kijelzés látható, nyomja meg a 
STANDBY gombot!   

A kijelzı panelen “RF Mute On?” kijelzés látható.   
� Nyomja meg a vezérlı-tárcsát!   

Az audio jel elnémul. Az “RX Mute” valamint a standard kijelzés felváltva 
jelenik meg.  

 
A készülék elnémításának megszüntetése:  

� Nyomja meg a STANDBY gombot!   
A kijelzı panelen "RX Mute Off?” kijelzés látható.   

� Nyomja meg a vezérlı-tárcsát!   
Az elnémítás funkció törlésre kerül.  

 
Normál kijelzés kiválasztása  
 

� Normál kijelzés kiválasztásához forgassa el a vezérlıtárcsát: 
 

Kijelz ı tartalma  Kiválasztható normál kijelzés  
 

        

“Receiver Parameters” (vevıegység paraméterek)  

40 
PEAK B.CH: 20,64 **2000** 

 

0  

543.200 MHz a vevıegység bekapcsolását követıen jelenik meg, és a 
vevıegység paramétereket mutatja (ld. 7. oldal) 

 

30 -10  
 

20 -20   

10 -30 EQ:   SKM2000  

-40    
    

 

P + 12dB  MUTE   

RF AF   

        

“Transmitter Parameters” (adóegység/mikrofon paraméterek)  
40 

PEAK  543.200 MHz **2000** 
 

0 
SKM2000 a mikrofonfej (csak SKM) és az adóegység típusát mutatja. 

További információkat az SK zsebadó vagy az SKM 
rádiómikrofon használati útmutatójában olvashat. 

 

30 --1020  

20 
-30         

10 Standard      
 -40     

RF AF P – 12dB  MUTE   

          
 

          

“Soundcheck” (kijelzı hozzáadott funkcióval)  

   PEAK  

Soundcheck  

 40   0   

   

a jelátviteli területen belüli jelminıség kijelzése (ld.  oldal 28) 

 

 

30  -10    20,64 **2000**   

-20  20  
 

10  -30 543.200 MHz  

  

-40  

     

 RF  AF P MUTE       

            

“Guitar Tuner” (kijelzı hozzáadott funkcióval) 

 

       

40 
 

543.200 MHz **2000** 
 

 

PEAK

0  

30  -10     MUTE a gitárhangoló kijelzése (ld. 27. oldal)*  

  

-20      

20      

440 Hz  

     

10  -30      

         
 

 -40          

            

RF  AF         
  

* A “Guitar Tuner” normál kijelzés szállításkor inaktiválva van. A kijelzéshez aktiválnia 
kell azt (ld. 24. oldal).  
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A kezelımenü használata 
 

A kezelımenü használata  
 

Kezelıgombok  
 

Kezelıgomb   Funkció       
 

Nyomja meg a 
STANDBY gombot! 

 • A vevıegység be-/kikapcsolása 
• Törli a beírást és visszatér a normál kijelzéshez (ESC funkció) 
• Elnémítja a vevıegységet (speciális funkció, ld. 15. oldal) 

 
 

 
 

     

    
 

    
 

Nyomja meg a vezérlı-
tárcsát! 

 
• Váltás az aktuális normál kijelzésrıl a kezelı menüre 
 • Menüpont elıhívása 
• Belépés az almenübe 
• A beállítás eltárolása és visszatérés a kezelımenühöz 

 

 
 

     
 

     
 

    
 

Forgassa el a vezérlı-
tárcsát! 

 • Normál kijelzés kiválasztása (ld. 15. oldal) 
• Váltás a következı/elızı menüpontra 
 • Menüpont beállításának megváltoztatása 

 

 
 

     
 

Kezelımenü áttekintése        
 

Main menu                   
 

“Menu“                   
 

         

“Easy Setup“ 
      

 

Zajzár                

                

Easy Setup                    

                    

Frequency Preset       Reset List          
 

Name         Current List       
 

AF Out         Scan New List       
 

Equalizer         

Exit     

“SK Settings”, “SKM  

             

AutoLock                 Settings”, “SKP Settings” 
 

Advanced 
Extended menu                 

 

Exit               

Érzékenység  

“Advanced Menu“                

           
Submenu  

              Low Cut ( nur SKM)  

              “Sync Settings”  

          

“Warnings” Auto Lock  

 Tune             

                Mute Mode (nur SK, SKP)  

 

Guitar Tuner                 

        

AF-Peak SK Settings RF Power  

 

Sync Settings         
        

PhantomPower48V (nur SKP)  

            

                

 

Pilot Tone       Low RF Signal SKM Settings  
       

Cable Emulation (nur SK)  

       SKP Settings  

       

RF Mute  

 

Warnings        

       

Exit Exit  

       

TX Mute  

 

LCD Contrast        
          
              

                  

Reset RX Mute 
 

Low Battery  

IP-Address  

Exit  

Software Revision  

  

Exit  
 

 
Amikor a kijelzı panelen valamely standard kijelzés látható, a vezérlı-tárcsa 
megnyomásával be tud jutni a fımenübe. Az “Advanced Menu” kiterjesztett menü és a 
többi menü a megfelelı menüpontokon keresztül érhetı el. 
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 A kezelımenü használata 
 

Kijelz ı Menüpont funkciója  
Old
al 

 

Main menu “Menu”    
 

Zajzár A zajzár küszöbérték beállítása 20 
 

Easy Setup Használaton kívüli programozott frekv. keresése, felszabadítása és kiválasztása. 21 
 

Frequency Preset Frekvencia bank és csatorna megváltoztatása 21 
 

Name Szabadon választható név beírása 21 
 

AF Out Audio kimeneti szint beállítása 22 
 

Equalizer A kimeneti jel frekvenciamenetének megváltoztatása 22 
 

Auto Lock Automatikus gombzár funkció be-/kikapcsolása 22 
 

Advanced A kibıvített menü (“Advanced  Menu”) megnyitása 23 
 

Exit Kilépés a kezelımenübıl és visszatérés az aktuális normál kijelzéshez. - 
 

“Easy Setup“    
 

Reset List Felszabadít minden zárolt programozott frekvenciát és kiválaszt egy használaton kívülit  
 

Current List Kiválaszt egy használaton kívüli programozott frekvenciát 21 
 

Scan New List Használaton kívüli vételi frekvenciák keresése (programozott frekv. keresése)  
 

Exit Kilépés az “Easy Setup” almenübıl és visszatérés a fımenühöz - 
 

Kibıvített menü “Advanced Menu”   
 

Tune Vételi frekvenciák beállítása az “U1” - “U6” frekvencia bankhoz 23 
 

 Speciális funkció: Csatorna és vételi frekvencia beállítása az “U1” - “U6” frekvencia 
bankhoz.  23  

  

   

Guitar Tuner A gitártuner funkció típusának kiválasztása 24 
 

Sync Settings Az adóegységhez továbbítandó paraméterek aktiválása/inaktiválása 17 
 

Pilot Tone Hangfüggı be-/kikapcsolás aktiválása 24 
 

Warnings Figyelmeztetı üzenetek aktiválása/inaktiválása 27 
 

LCD Contrast A kijelzı panel kontrasztjának beállítása 25 
 

Reset A vevıegység gyári alapértelmezett beállításainak visszaállítása 25 
 

IP-Address A vevıkészülék IP címének beállítása 25 
 

Software Revision Aktuális szoftver frissítés kijelzése 26 
 

Exit Kilépés az “Advanced Menu” kiterjesztett menübıl és visszatérés a fımenühöz - 
 

“Sync Settings” almenü   
 

SK Settings Az SK zsebadóhoz továbbítandó paraméterek aktiválása/inaktiválása.  
 

  
 

SKM Settings Az SKM rádiómikrofonokhoz továbbítandó paraméterek aktiválása/inaktiválása  
 

SKP Settings Az SKP plug-on jeladókhoz továbbítandó paraméterek aktiválása/inaktiválása. 24 
 

  

  
 

Exit Kilépés a “Sync Settings” almenübıl és visszatérés az “Advanced Menu” 
kibıvített menühöz 
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A kezelımenü használata 
 
 
Kijelz ı Menüpont funkciója    Oldal  

 

“SK Settings” / “SKM Settings” / “SKP Settings” almenü   
 

Érzékenység Bemeneti érzékenység beállítása  
 

Low Cut Mélyvágó szőrı aktiválása/inaktiválása (csak “SKM Settings”)  
 

Auto Lock Automatikus gombzár funkció be-/kikapcsolása  
 

Mute Mode A MUTE kapcsoló üzemmódjának beállítása (csak “SK Settings” és “SKP Settings”) 
26  

RF Power Az átviteli teljesítmény beállítása 
 

 
 

Phantom Power48V Fantom-táplálás aktiválása/inaktiválása (csak “SKP Settings”)  
 

Cable Emulation Gitárkábel kapacitív ellenállásának emulálása (csak “SK Settings”)  
 

Exit Kilépés az almenübıl és visszatérés a “Sync Settings” almenühöz  
 

“Warnings” almenü     
 

FIgyelmeztetések aktiválása/inaktiválása (színváltoztatás és figyelmeztetı üzenetek):  
 

AF-Peak Audio túlvezérlés  
 

Low RF Signal Az RF jel gyenge  
 

RF Mute Az RF jel túl gyenge vagy nem érzékelhetı  
 

TX Mute • Az adóegység el van némítva vagy  
 

 • nincs vezérlıhang (Pilot Tone) 27 
 

RX Mute A vevıegység el van némítva.  
 

Low Battery Az adóegység elem/a BA 2015 akkupakk töltöttségi foka vészesen alacsony  
 

Exit Kilépés a “Warnings” almenübıl és visszatérés az “Advanced 
Menu” kibıvített menühöz 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
Menu  
Squelch  
Easy Setup  
Frequency Preset  
Name  
AF Out  
Equalizer  
Auto Lock  
Advanced  
Exit 

 
A kezelı menü használata  
 

Ha a gombzár funkció be van kapcsolva, átmenetileg ki kell kapcsolnia, hogy a 
kezelımenüt használni tudja (ld. 14. oldal). 

 
Ebben a fejezetben a “Frequency Preset” menü példáján mutatjuk be a kezelımenü 
mőködését. 
 
Váltás az aktuális normál kijelzésr ıl a kezelımenüre  
 

� Nyomja meg a vezérlı-tárcsát!   
Az Aktuális normál kijelzést a kezelımenü váltja fel. A legutóbb kiválasztott 
menüpont látható.  

 
Menüpont kiválasztása  
 

� A vezérlı-tárcsa elforgatásával váltson a “Frequency Preset” menüpontra! 
A kiválasztott menüpont aktuális beállítása kerül kijelzésre.  
 

PEAK   Menu  
 

  
 

40 0 Easy Setup   

30 -10   

20 -20 Frequency Preset  
 

10 -30 Name  
 

 -40 
B.Ch: 1 1

 

RF AF 
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A kezelımenü használata 

 
Beállítások megváltoztatása és elmentése   
 PEAK  Menu   PEAK  Frequency Preset  PEAK  Frequency Preset 

 

40 0 
Easy Setup  40 0   40 0    

30 -10  30 -10 
B.Ch: 5.14 30 -10 

B.Ch: 5.14  

20 -20 Frequency Preset  20 -20 20 -20 
 

10 -30 Name  10 -30   10 -30   
 

 -40 
B.Ch: 5,14  -40  

543,000 MHz  -40  
543,000 MHz

 

RF AF RF AF  RF AF  
  

Hívja elı a “Frequency 
Preset” menüpontot! 

Válassza ki a frekv. bankot és 
erısítse meg a kiválasztást! 

Válassza ki a csatornát; 
Tárolja el a beállítást! 

 
“Stored” 

 
� A vezérlı-tárcsa megnyomásával hívja elı a menüpontot!  

� A vezérlıtárcsa  elforgatásával állítsa be a frekvencia bankot!  

� A kiválasztás megerısítéséhez nyomja meg a vezérlı-tárcsát!  

� A vezérlıtárcsa  elforgatásával állítsa be a csatornát! 

� A beállítás elmentéséhez nyomja meg a vezérlı-tárcsát!

 
 
 
 
 
 
 
 
Menu  
Zajzár  
Easy Setup Setup  
Frequency Preset  
Name  
AF Out  
Equalizer  
Auto Lock  
Advanced  
Exit 

 
Beírás törlése  
 

� A beírás törléséhez nyomja meg a STANDBY gombot!   
A kijelzı panelen az aktuális normál kijelzés látható.  

 
Visszatérés a legutóbb szerkesztett menüponthoz:  

� Nyomja meg a vezérlı-tárcsát egyszer vagy többször, amíg a 
legutóbb szerkesztett menüpont meg nem jelenik! 

 
 
Kilépés a menüpontból  
 
Visszalép az elızı (magasabb) menüszintre:  

� Lépjen az “Exit” menüpontra!  

� Erısítse meg a kiválasztást!  

 
Közvetlen visszatérés az aktuális normál kijelzéshez:  

� Nyomja meg a STANDBY gombot! 
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Beállítások módosítása a kezelımenün keresztül 
 

Beállítások módosítása a kezel ımenün keresztül  
 

A fımenü “ Menu”  
 

  

 Zajzár küszöbérték beállítása  
 

 

Menu 
 

    
     

    

Zajzár  PEAK  Menu  PEAK  Squelch 
40 PEAK  Squelch 

 

Easy Setup 40 0
Exit 40 0  0   

30 -10 30 -10 
5 dB 30 -10 

7 dB  

Frequency Preset 20 -20 Zajzár 20 -20 20 -20 
 

10 -30 Frequency Preset 10 -30  

10 -30   

Name    

 -40
1 dB  -40   -40   

RF AF RF AF  

RF AF   

AF Out    

Hívja elı a “Squelch” pontot! Válassza ki a kívánt 
beállítást! 

Tárolja el a beállítást!Equalizer 
       

Auto Lock       
 

          

Advanced          
 

Exit      “Stored”    
 

           
A Squelch (zajzár) funkció kiküszöböli a zavaró zajokat, amikor az adóegység ki van 
kapcsolva, vagy amikor nem érkezik elégséges erısségő jel az adóegységbıl. 

 
FIGYELMEZTETÉS! Halláskárosodás és anyagi kár veszélye!   

Ha kikapcsolja a zajzár funkciót, vagy a zajzár küszöbértéket túl alacsonyra állítja, 
hangos sípoló hang léphet fel a vevıegységben. A sípoló hang elérheti azt a hangerıt, 
amely már halláskárosodást okozhat, vagy  túlterhelheti a rendszer hangfalait!  
� Mindig ügyeljen rá, hogy a zajzár be legyen kapcsolva!   
� A zajzár küszöbérték szabályozása elıtt, állítsa a fejhallgató kimenet (ld. 13. oldal) 

és az audio kimenet hangerı szintjét minimumra (“AF Out”, ld. 22. oldal)!   
� Sohase változtassa a zajzár küszöbértéket élı adás közben!  

 
� Állítsa a zajzár küszöbértéket – kikapcsolt jeladó mellett – a lehetı legalacsonyabb 

értékre, amely a sustorgást még megszünteti!   
Szab. tartomány: 5 - 25 dBμV (2 dB-es lépésekben szabályozható), kikapcsolható.  

 
      

Ha a zajzár küszöbértéket túl magasra állítja, az átviteli tartomány lecsökken. 
 

      
 

      
 

  

PEAK  Menu 

    

  
A zajzár küszöbértéket csak szervizelésnél kell kikapcsolni. A zajzár funkció 

kikapcsolásához forgassa a vezérlıtárcsát balra az 5 dB-es pozícióhoz, és ott 3 mp-ig! A 
pontozott vonal kialszik és az “AF” szint-kijelzı maximális értéket mutat. 

20 
 

 

 

40 0 Exit 30 -10 
10 20 -20 Zajzár 

 

10 -30 Frekvencia     

    
 

RF  -40      

RF AF      

  

Ha véletlenül kikapcsolja a zajzár funkciót: 
 

  
PEAK  Menu 

 

20 
  

  

     

40 0 
Exit � A vezérlıtárcsa jobbra forgatásával kapcsolja vissza a zajzárat!  

30 -10  

10  

20 -20 Zajzár    
 

 

10 -30 Frekvencia     

     

RF  -40      

RF AF      
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    Beállítások módosítása a kezelımenün keresztül 
 

   
Beprogramozott frekvenciák keresése, felszabadítása  és kiválasztása   

 

Menu  

    

      

      

 

Zajzár 
 

Menüpont  Menüpont funkciója  
 

   
 

  

Easy Setup   

   

Reset List Felszabadít minden zárolt programozott frekvenciát és kiválaszt egy 
használaton kívüli programozott frekvenciát. 

 

  Frequency Preset  
 

  Name   
 

  AF Out  Current List Kiválaszt egy használaton kívüli programozott frekvenciát  

  

Equalizer 
  

     
 

  Auto Lock  Scan New List Használaton kívüli vételi frekvenciák automatikus keresése 
 

  Advanced   
A használatban lévı vételi frekvenciák zárolásra kerülnek; a használaton 
kívüli vételi frekvenciák felszabadításra kerülnek. 

 

  Exit    

     

     

     

    A progr. frekv. pásztázását követıen kiválaszthat egy szabad frekvenciát. 
 

 
  

 Frekvencia bank és csatorna manuális kiválasztása   

 

Menu 
 

    

     

    

Zajzár  PEAK  Menu   PEAK  Frequency Preset  PEAK  Frequency Preset 
 

Easy Setup 40 0 
Easy Setup  40 0  40 0   

30 -10  30 -10 
B.Ch:   5.14 30 -10 

B.Ch:   5.14  

Frequency Preset 20 -20 Frequency Preset  20 -20 20 -20 
 

10 -30 Name  
10 -30  

10 -30   

Name     

 -40 
B.Ch: 5,14  -40 

543,000 MHz  -40 
543,000 MHz  

RF AF RF AF RF AF  

AF Out  

Hívja elı a “Freq. 
Preset” menüpontot! 

 

Válassza ki a frekvencia bankot 
és erısítse meg a kiválasztást! 

Válassza ki a csatornát; 
Tárolja el a beállítást! 

 

Equalizer  
 

  

Auto Lock  
 

           

Advanced           
 

Exit       “Stored”    
 

           

   Több-csatornás rendszerek beállításakor ügyeljen a következ ıkre:  
 

   
Csak az egy frekvencia bankon belül található programozott frekvenciák 
keresztmoduláció mentesek (ld. 29.o.)   

   
Nagyon fontos a frekvencia kiválasztással kapcsolatos megjegyzések 
figyelembevétele  29. oldal. 

 
Frekvencia bankok és csatornák áttekintése:  

 Frekvencia bank  Csatornák  Típus  
 

 “1” - “20” max. 64 
frekv. bankonként 

Rendszer bank: gyárilag beállított 
frekvenciák  

  
 

 “U1” - “U6”:  max. 64 
frekv. bankonként 

Felhasználói bank: Szabadon választható 
frekvenciák  

  
 

Menu Név beírása    
 

     
Zajzár  
Easy Setup Setup  
Frequency Preset  
Name  
AF Out  
Equalizer  
Auto Lock  
Advanced  
Exit 

 

 PEAK  Menu  PEAK  Name  PEAK Name 
 

40 0 
Frequency Preset 40 0  40 0   

30 -10 30 -10 
L ichael 30 -10 

Michae l  

20 -20 Name 20 -20 20 -20 
 

10 -30 AF Out 10 -30  10 -30  
 

 -40 
Lichael  -40   -40   

RF AF RF AF  RF AF  
  

Válassza ki a 
“Name” pontot! Írjon be egy karaktert és 

erısítse meg a kiválasztást! 
Írjon be egy karaktert; 
tárolja el a beírást! 

 
    
    

    

 “Stored”   
A “Name” menüponton keresztül egy tetszılegesen kiválasztott nevet (pl. egy elıadó neve) írhat be 

a vevıegység számára. A név minden normál kijelzésnél megjeleníthetı (kiv. “Transmitter 

Parameters”) (ld. 15. oldal). A név max. 8 karakterbıl állhat, úm.: 
• betőkbıl (fonetikus jelek nélkül),   
• számokból (0-9),   
• speciális karakterekbıl és szóközökbıl.
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Beállítások módosítása a kezelımenün keresztül 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu  
Zajzár  
Easy Setup Setup  
Frequency Preset  
Name  
AF Out  
Equalizer  
Auto Lock  
Advanced  
Exit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu  
Zajzár  
Easy Setup Setup  
Frequency Preset  
Name  
AF Out  
Equalizer  
Auto Lock  
Advanced  
Exit 
 
Menu  
Zajzár  
Easy Setup Setup  
Frequency Preset  
Name  
AF Out  
Equalizer  
Auto Lock  
Advanced  
Exit 

 
Név beírásához kövesse az alábbi lépéseket:  

� Karakter kiválasztásához forgassa el a vezérlıtárcsát!  
 

� A vezérlıtárcsa megnyomásával lépjen a következı 
szegmensre/karakterre, vagy mentse el a teljes beírást!  

 
Audio kimeneti szint beállítása  
 
Szabályozási tartomány: -24 dB - +24 dB (1 dB-es lépésekben szabályozható)  
Az “AF Out” menüponton keresztül beállíthatja az “AF OUT” audio kimenet keresztül a 
vevıegységtıl a csatlakoztatott eszköz bemenetéhez küldött jel szintjét. A következı 
számadatok segítséget nyújtanak a legjobb beállítás kiválasztásában: 
 
Csatlakoztatás ...  AF OUT értékek  
... vonalbemenethez 0 - +18 dB (+24 dB) 
... mikrofon bemenethez −25 dB - −6 dB 
 
+18 dB-nél nagyobb erısítési értékek csak akkor alkalmazhatók, ha az adóegység 
hangmodulációja alacsony szinten van, máskülönben a vevıegység hangkimenete 
torzzá válhat.  
+18 dB-nél nagyobb erısítés beállítása (erısítés tartalék):  

� Állítsa be a +18 dB-es szintet!   
� Forgassa a vezérlıtárcsát jobbra, és tartsa ebben a pozícióban 3 mp-ig! 

Megjelenik a soron következı magasabb érték (+19 dB).   
 Az AF OUT audio kimeneti szint megnı.  

 
Ekvalizer (EQ) használata  
 
Az audio kimeneti jel magas/mély arányát az “Equalizer” menüponton keresztül módosíthatja: 
 

“Flat”  
(a kimeneti jel  
változatlan marad)  

“Low Cut”  
(basszus levágása)  

“Low Cut +  
“High Boost”  

(basszus levágása, 
magas kiemelése)  

“High Boost”  
(magas kiemelése)  

 
 
 
Automatikus gombzár funkció be-/kikapcsolása  
 
A gombzár funkció kivédi, hogy a vevıegységet mőködés közben véletlenül kikapcsolja 
vagy átprogramozza.  
A gombzár ikon (12)      megjelenik az aktuális normál kijelzın, jelezve, hogy a gombzár 
funkció aktív. A gombzár funkció használatának bemutatását a  14. oldalon találja. 
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Beállítások módosítása a kezelımenün keresztül 
 
 
Menu  
Zajzár  
Easy Setup Setup  
Frequency Preset  
Name  
AF Out  
Equalizer  
Auto Lock  
Advanced  
Exit 

 
A kib ıvített menü (“Advanced  Menu”) megnyitása  
 
A kibıvített menü (“Advanced Menu”) megnyitása (ld. 23. oldal):  

� A fımenüben válassza ki az “Advanced” menüpontot! 

 
A kib ıvített menü - “ Advanced  Menu ”  

 
Advanced Menu  
Tune  
Guitar Tuner  
Sync Settings  
Pilot Tone  
Warnings  
LCD Contrast  
Factory Reset  
IP-Address  
Software Revision  
Exit 
 

Vételi frekvencia 

beállítása az 

aktuális 

csatornához  

 
Vételi frekvenciák és az “U1” - “U6” frekvencia bank  beállítása  
 

Ha kiválasztotta a rendszer bankok egyikét, majd kiválasztja a “Tune” menüt, a 
vevıegység automatikusan az “U1” frekvencia bank 1. csatornájára kapcsol. 
Ebben az esetben a kijelzı panelen “U1.1” kijelzés jelenik meg röviden.  
Szállításkor az “U1” - “U6” frekvencia bank csatornái nincsenek hozzárendelve 
vételi frekvenciákhoz. 

 
A “Tune” menüponton keresztül beállíthatja, hogy mely vételi frekvencia kerüljön 
tárolásra az aktuális csatornához vagy másik csatornát is választhat, és vételi 
frekvenciát rendelhet hozzá. 
 

� Forgassa el a vezérlı-tárcsát, amíg a “Tune” menüpont meg nem jelenik!  
 

� Nyomja meg a vezérlı-tárcsát!   
Megjelenik a frekvencia kiválasztó képernyı.   

40 
PEAK  Advanced Menu 

40 PEAK  Tune 
40 PEAK  Tune  

0 
Exit 0  0   

30 -10 30 -10 
543.200MHz 30 -10 

548.200 MHz  

20 -20 Tune 20 -20 20 -20 
 

10 -30 Sync Settings 10 -30  10 -30  
 

 -40 
543.200 MHz  -40 

B.Ch: U1.  1  -40 
B.Ch:  U1. 1  

RF AF RF AF RF AF  

    
Válassza ki a “Tune” pontot! Válassza ki a MHz értéket, 

és erısítse meg a választást! 
Válassza ki a kHz értéket, 
Tárolja el a beállítást! 

 
“Stored” 

 
Nagyon fontos a frekv. kiválasztással kapcsolatos megjegyzések figyelembevétele  29. 

oldal. 
 
 

� Állítsa be a kívánt frekvenciát!  
� Nyomja meg a vezérlı-tárcsát!  

A beállítások elmentésre kerülnek. Megjelenik a “Tune” menüpont.  
 

Csatorna kiválasztása, 
és az adott csatorna 

frekvenciához rendelése  

� Forgassa el a vezérlı-tárcsát, amíg a “Tune” menüpont meg nem jelenik! 
 

 
 

� Tartsa benyomva a vezérlı-tárcsát, amíg a frekvencia bank kiválasztás meg 
nem jelenik! 
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Beállítások módosítása a kezelımenün keresztül 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advanced Menu  
Tune  
Guitar Tuner  
Sync Settings  
Pilot Tone  
Warnings  
LCD Contrast  
Reset  
IP-Address  
Software Revision  
Exit 
 
Advanced Menu  
Tune  
Guitar Tuner  
Sync Settings  
Pilot Tone  
Warnings  
LCD Contrast  
Reset  
IP-Address  
Software Revision  
Exit 
 
Advanced Menu  
Tune  
Guitar Tuner  
Sync Settings  
Pilot Tone  
Warnings  
LCD Contrast  
Reset  
IP-Address  
Software Revision  
Exit 

 
 

40 
PEAK  Advanced Menu 

40 PEAK Tune 
40 PEAK  Tune 

 

0
Exit 0  0   

30 -10 30 -10 
543.200 MHz 30 -10 

543.200 MHz  

20 -20 Tune 20 -20 20 -20  

   

10 -30 Sync Settings 10 -30  10 -30  
 

 -40
543.200 MHz  -40 B.Ch: U1.  1  -40 B.Ch:  U2. 1  

RF AF RF AF RF AF  

    
Válassza ki a “Tune” 
pontot! (speciális funkció) 

Válassza ki a frekv. bankot, 
és erısítse meg a választást! 

Válassza ki a csatornát; 
Tárolja el a beállítást! 

 
“Stored” 

 
� Állítsa be a kívánt frekvencia bankot!  
� Állítsa be a kívánt csatornát!   
� Állítsa be a kívánt frekvenciát!  

 
A gitárhangoló beállításainak módosítása  
 
A következı beállítások állnak rendelkezésre:  
Beállítás  Jelentése  
“Active” A “Guitar Tuner” normál kijelzés kiválasztásakor (ld. 15. oldal), 

a vevıegység nem némul el.  

“Inactive” A “Guitar Tuner” normál kijelzés inaktív. 
“Audio Mute”      A “Guitar Tuner” normál kijelzés kiválasztásakor (ld. 15. oldal), 

a vevıegység elnémul.  

 
A “Sync Settings” almenü megnyitása  
 
A (“Sync Settings”) almenü megnyitása (ld. 26. oldal):  
� A kibıvített menüben (“Advanced Menu”) válassza a “Sync Settings” beállítást! 

 
 
 
 
 
 
 
Hangfügg ı be-/kikapcsolás aktiválása  
 
A pilotjel a vevıegység zajzár funkcióját támogatja, védelmet nyújtva az egyéb 
eszközökbıl érkezı RF jelek okozta interferencia ellen. Az adóegység egy nem hallható 
jelet (pilotjelet) ad a küldött jelhez. A vevıegység érzékeli és értékeli a pilotjelet és 
képes beazonosítani a jelhez tartozó adóegységet, a többi egységet pedig elnémítja.  
Ha a pilotjel funkció aktív, “P” jelzés látható a vevıegység kijelzıjén. Ha a “P” kijelzés inverz 
formában jelenik meg, a jelhez tartozó adóegység pilotjel továbbítása aktív. 
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Beállítások módosítása a kezelımenün keresztül 
 
 
Advanced Menu  
Tune  
Guitar Tuner  
Sync Settings  
Pilot Tone  
Warnings  
LCD Contrast  
Reset  
IP-Address  
Software Revision  
Exit 
 
Advanced Menu  
Tune  
Guitar Tuner  
Sync Settings  
Pilot Tone  
Warnings  
LCD Contrast  
Reset  
IP-Address  
Software Revision  
Exit 
 
 
Advanced Menu  
Tune  
Guitar Tuner  
Sync Settings  
Pilot Tone  
Warnings  
LCD Contrast  
Reset  
IP-Address  
Software Revision  
Exit 
 
 

 
Advanced Menu  
Tune  
Guitar Tuner  
Sync Settings  
Pilot Tone  
Warnings  
LCD Contrast  
Reset  
IP-Address  
Software Revision  
Exit 

 
A “Warnngs” almenü megnyitása  
 
A (“Warnings”) almenü megnyitása (ld. 27. oldal):  
� A kibıvített menüben (“Advanced Menu”) válassza a “Warnngs” beállítást! 

 
 
 
 
 
 
 
A kijelz ı panel kontrasztjának beállítása  
 

40 
PEAK  Advanced Menu  

40 
PEAK  LCD Contrast 

40 
PEAK  LCD Contrast

 

0 Warnings  0 Tune 0 Tune  

30 -10  30 -10 30 -10  

20 -20 LCD Contrast  20 -20 7 20 -20 15 
 

10 -30 Reset  
10 -30 Hotsync 10 -30 Hotsync  

-40 
7 -40 -40  

  

       

RF AF  RF AF  RF AF   

      
Hívja elı az “LCD 
Contrast” menüpontot! 

Válassza ki a kívánt 
beállítást! Tárolja el a beállítást! 

 
“Stored” 

 
A kijelzı panel kontrasztját 16 fokozatban állíthatja. 
 
Gyári beállítások visszaállítása  
 

40 PEAK Advanced Menu Reset  PEAK Reset  

0 40  
0  

30 -10 LCD Contrast Tune 30 -10 Tune 
 

20 -20 Reset No 20 -20 Yes 
 

10 -30 IP-Address Hotsync 10 -30 Hotsync  
-40  

    -40   

RF AF      

  RF AF   

       
Hívja elı a “Reset” pontot! Válassza ki a kívánt Tárolja el a beállítást! 

beállítást! 
 

“Stored” 
 
A vevıegység gyári alapértelmezett beállításainak visszaállításakor csak a Pilot Tone 
funkció és az “U1” - “U6” frekvencia bank kiválasztott beállítása marad változatlan. 
 
A hálózati konfiguráció beállítása  
 

40 PEAK  Advanced Menu  
PEAK  IP-Address  

PEAK  IP-Address 
 

0 
Reset 40 0 

Manual 40 0 
Manual  

30 -10 30 -10 30 -10 
 

20 -20 IP-Address 20 -20 192168178100 20 -20 192168178100 
 

10 -30 Software Revision 10 -30  10 -30  
 

 -40 
192168178100  -40 

00-11-D8-B0-F4-33  -40 
00-11-D8-B0-F4-33  

RF AF RF AF RF AF  

   
Hívja elı az “IP-Address” 
menüpontot! 

Válassza ki az üzemmódot, és 
erısítse meg a kiválasztást! 

Írja be az IP címet; 
Tárolja el a beírást! 

 

 

   

 
“Stored” 

 
Az IP címet automatikusan és manuálisan is meghatározhatja. Ez a menüpont a 
vevıegység egyedi és megváltoztathatatlan MAC címét is megmutatja.  
Annak érdekében, hogy többcsatornás rendszerben a vevıegységek biztonságosan 
kommunikáljanak egymással (ld. 29. oldal), ajánlatos az IP cím automatikus 
meghatározását választania. 
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Beállítások módosítása a kezelımenün keresztül 
 
 
Advanced Menu  
Tune  
Guitar Tuner  
Sync Settings  
Pilot Tone  
Warnings  
LCD Contrast  
Reset  
IP-Address  
Software Revision  
Exit 

 
Aktuális szoftver frissítés kijelzése  
 
Lehetısége van a vevıegység aktuális szoftver frissítésének kijelzésére.  
� A szoftver frissítésekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a  

www.sennheiser.com weboldal megfelelı termékmenüjébe!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sync Settings  
SK Settings  
SKM Settings  
SKP Settings  
Exit 

 
A “ Sync-Settings ” almenü  
 
Kijelz ı Funkció  
SK Settings Az “SK Settings” almenü megnyitása 
SKM Settings Az “SKM Settings” almenü megnyitása 
SKP Settings Az “SKP Settings” almenü megnyitása 
Exit Kilépés a “Sync Settings” almenübıl és visszatérés a kiterjesztett 

menühöz („Advanced Menu”)  

 
“SK Settings” / “SKM Settings” / “SKP Settings” almenü  
 
Az “SK Settings”, “SKM Settings” és “SKP Settings” almenün keresztül közvetlenül a 
vevıegységrıl állíthatja be az adóegység paramétereket, és az adott paraméterek 
továbbítását is innen aktiválhatja/inaktiválhatja: 
 
Beállítás    A továbbítás ...    

 

 
PEAK   Sensitivity   

... aktív   
 

40     
 

0         

30 -10  
-60 dB      

 

20 -20       
 

10 -30        
 

 -40   Sync     

RF AF      

40 PEAK  Sensitivity   ... inaktív   
 

0         

30 -10  
-60 dB      

 

20 -20       
 

10 -30        
 

 -40   

Sync     

RF AF     
 

A Sync gomb     ,  megnyomásával a paramétereket az adóegységekhez továbbíthatja 
(ld.  14. o.)! 

 

 

 

Kijelz ı    Funkció   Beállítás  
 

Érzékenység   Bemeneti érzékenység beállítása: 
 

      SK  −-60 dB - −0 dB 
 

        (3 dB-es lépésekben szabályozható) 
 

      SKM és SKP  −-48 dB - −0 dB 
 

        (6 dB-es lépésekben szabályozható) 
 

Low Cut (csak SKM) Mélyvágó szőrı  be-/kikapcsolható 
 

Auto Lock   Gombzár funkció  Inaktív, Aktív 
 

Mute Mode (csak SK, SKP) Némítási üzemmód  Kiiktatva, RF be/ki, AF be/ki 
 

RF Power   Átviteli teljesítmény  Alacsony, Normál, Magas 
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Beállítások módosítása a kezelımenün keresztül 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warnings  
AF Peak  
Low RF Signal  
RF Mute  
TX Mute  
RX Mute  
Low Battery  
Exit 

 
 
 

Kijelz ı  Funkció   Beállítás  
PhantomPower48V 

(csak SKP) 
Fantom tápellátás Aktív, inaktív 

   

Cable Emulation (csak SK) Gitárkábel kapacitív 
ellenállásának emulálása 

Minimum, Alacsony, Közepes, 
Magas   

A “ Warnings ” almenü    

Figyelmeztet ı üzenetek aktiválása/inaktiválása  

 
Figyelmeztet ı üzenet  
eltérı színnel jelölve  

 
 Jelentés  

Beállítás   

AF-PEAK “AF-PEAK”  Audio túlvezérlés 
Low RF-Signal “Low RF-Signal” Az RF jel gyenge 
RF-Mute “RF-Mute”  Az RF jel gyenge v. nem érzékelhetı 
TX-Mute “TX-Mute”  Az adóegység el van némítva v. nincs pilotjel 
RX-Mute “RX-Mute”  A vevıegység el van némítva. 
Low Battery “Low Battery”  Az adóegység akku/a BA 2015 akkupakk 

töltöttségi szintje vészesen alacsony    

 
Normál kijelzések (hozzáadott funkcióval)  
 
A “Guitar Tuner” és “Soundcheck” normál kijelzés további funkciókat is kínál, melyekhez 
a kezelımenütıl függetlenül is hozzá lehet férni. 
 
Gitárhangolás (csak SK adóegységnél)  
 
� Aktiválja a “Guitar Tuner” normál kijelzést a kezelımenün keresztül (ld. 24. o.)!  
� Csatlakoztassa a gitárt az SK adóegységhez!   
� A vevıegységen váltson a “Guitar Tuner” normál kijelzésre (ld. 15. o.)!   

 PEAKB.CH: 20,64 **2000**  PEAK543.200 MHz **2000** 

 40 0  

40 0  

30 -10 543,200 MHz 30 -10  MUTE  
30  30 

-20   

25 -20  2025  440 Hz  

20      
-30   

20 
-30 EQ: SKM2000 20    

10 10 -40    

 -40 
P + 12dB   MUTE   -40    

RF AF  RF AF   
 

      

“Receiver Parameters”  
normál kijelzés 

“Guitar Tuner” (gitár-
hangoló) normál kijelzés 

 

 

 
� Hangolja be a gitárt!   

A vevıegység automatikusan felismeri a megpengetett húr hangmagasságát.  
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Beállítások módosítása a kezelımenün keresztül 

 
Hangpróba (soundcheck)  

 
A Soundcheck funkció segítségével ellenırizni tudja, hogy a vételi területen hol vannak 
olyan gyenge térerıvel rendelkezı helyek (“vételi kihagyások”), melyeket a vevıegység 
diversity áramköre nem képes kompenzálni. A hangpróbát másik személy segítsége 
nélkül is elvégezheti.  
� Kapcsolja be az adóegységet!   
� A vevıegységen váltson a “Soundcheck” normál kijelzésre!   

 
PEAK B.CH: 20,64 **2000**  PEAK 

Soundcheck  

40 0 
543.200 

MHz 
40 0   

30 -10 30 -10   

20,64 **2000** 

20 -20 20 -20  

 -30   10 -30   MHz 
       

10 -40 EQ: SKM2000  -40 543,200  

RF AF P + 12dB  MUTE RF AF P MUTE   

    

“Receiver Parameters” 
(vevıegység paraméterek) Soundcheck 

 

 
Ha nem érkezik jel a jeladótól, vagy a jel a zajzár küszöbérték alatt van, “MUTE” 
kijelzés jelenik meg.  

� Az adóegységgel sétáljon le-fel!   
A vevıegység a következı paramétereket rögzíti és jelzi ki a “Soundcheck” kijelzın:   
Diversity  AF Max    

 

           

     

PEAK  
Soundcheck 

 

       

40   0   

30   -10   

   20,64 **2000**  

  -20   

20     

  

-30  543,200 MHz  

  
10     

    -40    

  RF  AF  P    
 

            

 
RF Min 

 
Kijelz ı Jelentése  Teendı ... 

 

RF Min Min. RF jelszint: 
jóval a zajzár küszöbérték 
felett kell lennie az antennák 
egyikének. 

Ellenırizze, hogy az antennák és 
az antenna kábelek megfelelıen 
vannak-e csatlakoztatva! 

 

 

  

 
 

 

Igazítson az antennák pozícióján! 
 

 
 

RF Max Max. RF jelszint: mindkét 
antennának el kell érnie a 40 dB-t 

 

Szükség esetén használjon 
antenna erısítıket! 

 

 

      

AF Max Max. audio szint Az adóegységen állítsa az audio 
szintet a lehetı legmagasabbra 
(max. 0 dB). úgy hogy az audio 
szint-kijelzı még ne mutasson 
maximális értéket (az AF Max egy 
szinten van a PEAK kijelzıvel). 
További információkat az adóegy-
ség használati útmutatójában 
olvashat. 
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Az adó- és a vevıegység szinkronizációja 
 
Az adó- és a vev ıegység szinkronizációja  
 
Az adó- és a vevıegység szinkronizálásakor kérjük, vegye figyelembe a következıket:  
� Csak egyazon frekvencia-tartományból való adó- és vevıegységet használjon (ld. 

adó- és vevıegység adattáblája)!   
� Ellenırizze, hogy a kívánt frekvenciák megtalálhatóak-e a mellékelt frekvencia 

adatlapon!   
� Ellenırizze, hogy a kívánt frekvenciák használata engedélyezett és szabályszerő-e 

az Önök országában, és szükség esetén folyamodjon mőködési engedélyért!  
 
Az adóegység szinkronizálása a vev ıegységgel - egyedi m őködés  
 
Szállításkor az adó- és a vevıegység szinkronizálva van egymással. Mindamellett, ha 
nem tud átviteli kapcsolatot létesíteni az adó- és a vevıegység között, szinkronizálnia 
kell az eszközök csatornáit!  
� A vevıegységen futtassa a programozott frekvenciák szkennelése funkciót, hogy a 

frekvencia bankokban használaton kívüli csatornákat keressen (“Scan New List”, ld. 
21.o.).   

� Válasszon egy csatornát a vevıegységen (“Current List”, ld.  21.o.)!   
A csatorna vételi frekvenciájának a helyi elıírások szerint szabályszerőnek és 
engedélyezettnek kell lennie (ld. fent).   

� Szinkronizálja az adóegységet a vevıegységgel az infravörös interfészen keresztül 
(ld.  14.o.)! Az adó- és a vevıegység között létrejön az átviteli kapcsolat.  

 
Az adóegységen a csatornát manuálisan is beállíthatja:  
� Ügyeljen rá, hogy az adóegységet a vevıegységnél alkalmazott frekvencia bankra 

és csatornára állítsa!   
Az adóegység beállítási lehetıségeire vonatkozóan az adóegység használati 
útmutatójában talál információkat.  

 
Adó- és vev ıegységek szinkronizálása – többcsatornás m őködés  
 

Hálózati m őködés Többcsatornás mőködésnél a vevıegységeket PC-rıl vezérelheti, a “Wireless Systems 
Manager” (WSM) szoftver futtatásával. 

 
 
 
 
 
WSM 

 
A vevıegységek “Wireless Systems Manager” (WSM) szoftverrel való 
vezérlésének elınyei:  
• A vételi csatornák részletes áttekintése   
• A hálózatba kapcsolt vevıegységek távvezérlése   
• Különbözı frekvencia-tartományba tartozó vevıegységek kombinációja (ld. 

4.o.).   
� Kösse hálózatba a vevıegységeket  (ld. 12.o.)!   
� Indítsa el a “Wireless Systems Manager” (WSM) szoftvert!   
� Használaton kívüli vételi frekvenciák kereséséhez és a vevıegységek 

konfigurálásához járjon el a “Wireless Systems Manager” (WSM) szoftver 
használati útmutatójában leírtak szerint!   

� Állítsa be a megfelelı adóegységet a kiválasztott frekvencia bankhoz és a 
kiválasztott csatornához az adó- és a vevıegység szinkronizálásával (ld. 14.o.) 
vagy a frekvencia bank és a csatorna kézi beállításával (ld. adóegység 
használati útmutatója).   
Ezennel végzett a többcsatornás rendszer beállításával.  
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Az adó- és a vevıegység szinkronizációja 

 
Mőködtetés hálózat nélkül  

� Kapcsolja ki az összes, automatikusan konfigurálni kívánt adóegységet! A 
bekapcsolt adóegységek által használt csatornák “használatban lévıként” kerülnek 
kijelzésre.  

� A vevıegységek egyikén futtassa a programozott frekvenciák szkennelése funkciót, 
hogy a frekvencia bankokban használaton kívüli csatornákat keressen (“Scan New 
List”, ld. 21.o.)!   

� Válasszon egy csatornát a vevıegységen (“Current List”, ld.  21.o.)!   
A csatorna vételi frekvenciájának a helyi elıírások szerint szabályszerőnek és 
engedélyezettnek kell lennie (ld. fent).   

� Szinkronizálja az adóegységet a vevıegységgel az infravörös interfészen keresztül 
(ld.  14.o.)! Az adó- és a vevıegység között létrejön az átviteli kapcsolat.   

� A fent leírt módon ismételje a mőveletet a többi adó- és vevıegység pár esetén is!  
 

Az adóegységen a csatornát manuálisan is beállíthatja:  
� Ügyeljen rá, hogy az adóegységet a vevıegységnél alkalmazott frekvencia bankra 

és csatornára állítsa!   
Az adóegység beállítási lehetıségeire vonatkozóan az adóegység használati 
útmutatójában talál információkat.  
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  A vevıegység tisztítása 
 

 A vevıegység tisztítása  
 

  
 

FIGYELMEZTETÉS! A különféle folyadékok károsíthatják a vev ıegység elektronikáját!  
 

 Az eszköz burkolatába bejutó folyadék rövidzárlatot okozhat és károsíthatja az 
elektronikát. 

 

 
 

 � Ne vigyen folyadékot a vevıegység közelébe! 
 

   

 � Tisztítás elıtt áramtalanítsa az eszközt! 
 

 � Idınként tisztítsa meg a vevıegységet egy enyhén benedvesített törlıruhával! Ne 
használjon semmilyen higító- vagy tisztítószert! 

 

 
 

 Hibaelhárítás   
 

Hibajelenség  Valószín ősíthet ı ok Lehetséges megoldás  
 

A vevıegység nem 
mőködik, “Locked” kijelzés 
látható. 

A gombzár be van kapcsolva Kapcsolja ki a gombzár funkciót (ld.  oldal 14)! 
 

 

  
 

Nincs mőködésre utaló jel. A hálózati csatlakozó nincs bedugva Ellenırizze a hálózati adapter csatlakoztatását! 
 

Nincs RF jel. 
Az adó- és vevıegység különbözı csatornán 
van. 

Állítsa a jeladót és a vevıt ugyanarra a 
csatornára! 

 

 

  Ehhez használja a szinkronizálási funkciót 
(14. o.)! 

 

  
 

 
A jeladó hatótávolságon kívül van. 

Ellenırizze a zajzár küszöbérték beállítását 
(ld.  17. o.)! 

 

 
 

  Csökkentse az adóegység és a vevıantennák 
közötti távolságot! 

 

  
 

Van RF jel, de nincs audio 
jel, “MUTE” kijelzés 
látható a kijelzı panelen. 

Ha “TX Mute” kiegészítı kijelzés jelenik meg 
a kijelzı panelen. 
Az adóegység el van némítva (“MUTE”) vagy 
az adóegység nem továbbítja a pilotjelet. 

Kapcsolja ki a némítás funkciót (ld.  oldal 15)! 
 

Kapcsolja be a Pilot Tone funkciót az 
adóegységen (ld.  oldal 24)! 

 

 

 
 

 

Kapcsolja ki a Pilot Tone funkciót 
a vevıegységen (ld.  17. oldal)! 

 

 

 

 

 
A vevıegység zajzár küszöbértéke 
túl magasra van állítva. 

Csökkentse a zajzár küszöbértéket (ld. 17.o.)! 
 

 
Változtasson az antennák pozícióján! 

 

 
 

Az audio jel túl magas 
háttérzajjal rendelkezik 

Az adóegység érzékenységét túl 
alacsonyra/magasra állította. 

Állítsa be megfelelıen a jeladó érzékenységét!  

 

Az audio jel torz A jeladó érzékenységét túl magasra állította. Állítsa be megfelelıen a jeladó érzékenységét! 
 

 A vevıegység audio kimeneti szintje túl 
magasra lett állítva. 

Csökkentse az audio kimeneti szintet 
(“AF Out”, ld. 17.o.)! 

 

 
 

Nem tud hozzáférni egy 
bizonyos csatornához. 

Keresés közben a rendszer RF jelet 
érzékelt az adott csatornán, és a csatorna 
zárolásra került. 

Állítsa a csatornán mőködı adóegységet 
egy másik csatornára, és futtassa újra a 
programozott frekv. keresés funkciót (17.o)! 

 

 

 
 

 Keresés közben a csatornán mőködı 
adóegység nem kapcsol ki. 

Kapcsolja ki az adóegységet és futtassa újra a 
programozott frekvencia keresés funkciót (ld. 
17.o.)! 
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Kiegészítık 
 
 
Hibajelenség  Valószín ősíthet ı ok Lehetséges megoldás  

 

A multifunkciós kijelzık 
(I vagy II) egyike sem 
jelenik meg a kijelzı 
panelen. 

A vevıegység zajzár küszöbértéke túl 
magasra lett állítva. 

Csökkentse a zajzár küszöbértéket (16.o.)!  

 

Az adóegység RF jele túl gyenge Növelje az adóegység átviteli   
teljesítményét! 

 

 

 
 

  Csökkentse az adóegység és a 
vevıegység közötti távolságot! 

 

  
 

Soundcheck (hangpróba) 
közben csak egy 
multifunkciós kijelzı 
(I v. II) jelenik meg. 

Az antennák egyikének csatlakoztatása 
nem megfelelı. 

Ellenırizze az antenna kábeleket vagy az 
antennákat! 

 

 

Az antennák pozíciója nem megfelelı. Változtasson az antennák pozícióján!  

 

  
  

Ha a tapasztalt hibajelenség nem szerepel a fenti táblázatban vagy a hibát nem lehet megoldani az ajánlott 
módon, lépjen kapcsolatba további segítségért a helyi Sennheiser képviselettel! 
 
Az országában mőködı Sennheiser képviselet megtalálásához a www.sennheiser.com weboldal “Service & 
Support” menüpontja alatt talál segítséget.. 
 
 

 Kiegészít ık 

Cikkszám  Kiegészít ık 

009912 AM 2 antenna rögzítı készlet 

 Antennák  

502195 A 3700 aktív, szélessávú, több-irányú antenna 

502197 AD 3700 aktív, szélessávú, irányított antenna 

 Antenna er ısítı 

502196 AB 3700 

 Kábelek  

087969 Antenna daisy-chain kábel (láncba kötéshez), 50 Ω, BNC, 0,25 m 

002324 GZL 1019-A1 koaxiális kábel, RG 58 típus, BNC - BNC, 1 m 

002325 GZL 1019-A5 koaxiális kábel, RG 58 típus, BNC - BNC, 5 m 

002326 GZL 1019-A10 koaxiális kábel, RG 58 típus, BNC - BNC, 10 m 
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  Kiegészítık 
 

Mőszaki jellemz ık   
 

RF jellemz ık   
 

Moduláció 
  

 

szélessávú FM  
 

Vételi frekvencia tartományok 
  

516–558, 558–626, 626–698, 718–790, 790–865 MHz 
 

 (Aw - Dw, Gw, ld.  4. oldal)  
 

Vételi frekvenciák 
  

max. 3.000, 25 kHz-es lépésekben hangolható vételi frekvencia 
 

   

 20 frekvencia bank, bankonként 64 gyárilag beállított csatornával, 
 

 keresztmoduláció mentes  
 

   

 6 frekvencia bank, 64 felhasználó által programozható csatornával 
 

Kapcsolási sávszélesség 
   

max. 75 MHz  
 

Névleges-/csúcslöket 
   

±24 kHz/±48 kHz  
 

Vevıkészülék mőködési alapelve True Diversity  
 

Érzékenység (HDX-szel, csúcslöketnél) 
   

≤ 2 µV (52 dBArms Jel/Zaj viszonynál)  
 

Szomszédcsatorna elnyomás jellemzıen ≥ 80 dB  
 

Intermodulációs csillapítás jellemzıen ≥ 75 dB  
 

Blokkolás ≥ 80 dB  
 

Zajzár 
5 - 25 dBμV (2 dB-es lépésekben), 
kikapcsolható  

 

Pilot-vezérelt zajzár kikapcsolható  
 

Antenna bemenetek 
   

2 BNC aljzat, erısítı tápfeszültséggel  
 

 (11 VdB, 200 mA, nem kapcsolható ki)  
 

Antenna kimenetek 
   

2 BNC aljzat  
 

AF jellemz ık 

   

  
 

Kompander rendszer 
  

 

Sennheiser HDX  
 

EQ-presetek 
   

(kapcsolható, vonal és monitor kimeneteken)  
 

1. program: “Flat” 
   

–  
 

2. program: “Low Cut” 
   

-3 dB 200 Hz-nél  
 

3. program: “Low Cut/High Boost” 
   

-3 dB 200 Hz-nél  
 

 +5,5 dB 10 kHz-nél  
 

4. program: “High Boost” 
   

+5,5 dB 10 kHz-nél  
 

Jel-zaj viszony (1 mV, csúcslöket) 
   

≥  120 dBA  
 

THD ≤ 0,9%  
 

AF kimeneti feszültség 6,3 mm-es jack aljzat (transzformátor szimmetrizált): +18 dBu 
 

(csúcslöketnél, 1 kHz AF) XLR-3M aljzat (transzformátor szimmetrizált): +18 dBu  

  

Audio kimeneti szint szabályozási 
tartománya 

   

49 dB (1 dB-es lépésenként), +6 dB erısítés 
tartalék  

 

Általános rendszerjellemz ık 

   

  
 

Hımérséklet tartomány 
  

 

–10°C - 55°C   
 

Áramellátás 100–240 V~  
 

Áramfogyasztás 
   

EM 2000: 0,2 A  
 

 EM 2050: 0,25 A  
 

Méretek 
   

kb. 217 x 483 x 43 mm  
 

Súly 
   

EM 2000: kb. 2600 g  
 

 EM 2050: kb. 2900 g  
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Gyártói nyilatkozatok 

 
A következ ı elıírásoknak felel meg          

 

Európa: 
                    

 

EMC  EN 301489-1/-9         
 

                 

       Rádió  EN 300422-1/-2         
 

       Biztonság EN 60065         
 

USA: 
                     

47 CFR 15 subpart B         
 

                

Tanúsítvány  

                     

                    
 

Kanada: 
                   

 

Industry Canada RSS 210,         
 

       IC: 2099A-EM20X0               
 

Csatlakozó kiosztás  

                    

                   
 

Audio                      
 

6,3 mm-es sztereó jack csatl. 
dugó, transzf. szimmetrizált 

XLR-3F csatl., transz-
formátor szimmetrizált 

6,3 mm-es sztereó jack csatl. 
dugó fejhallgató kimenethez 

 

 

          

+ 2 1 
            

 

                       

                      
 

              

3

                

                               

                              
 

                                

                              

                             
 

 
 
 

Gyártói nyilatkozatok  
 

Garancia  
 

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 24 hónapos garanciát nyújt erre a termékre.  
Az aktuális garancia feltételekkel kapcsolatos információkért látogasson el a 
www.sennheiser.com weboldalra, vagy lépjen kapcsolatba a helyi Sennheiser 
képviselettel! 

 
A következ ı elıírásoknak felel meg  

 
• RoHS irányelv (2002/95/EU)   
• WEEE irányelv (2002/96/EU)   

Kérjük, hogy ha a vevıegység mőködésképtelenné válik, vigye azt az erre 
helyileg kijelölt győjtıhelyre, vagy újrahasznosító központba! 

 
 

CE megfelel ıségi nyilatkozat  
 

• 0682  
• R&TTE irányelv (1999/5/EU), Kisfeszültségő készülékekre vonatkozó irányelv 

(2006/95/EU)   
A nyilatkozatok a www.sennheiser.com weboldalon elérhetık.  
Kérjük, a berendezés üzembehelyezése elıtt tekintse át a felhasználási ország 
vonatkozó elıírásait!
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