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Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwij-

zing van het product zorgvuldig door.
2. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaan-

wijzing van het product zorgvuldig. Geef het product altijd 
samen met deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiks-
aanwijzing door aan derden.

3. Let goed op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen nauwgezet op.
5. Gebruik het product in geen geval in de nabijheid van 

water.
6. Maak het product uitsluitend schoon, wanneer de stekker 

uit het stopcontact is getrokken. Maak het product alleen 
schoon met een droge doek.

7. Ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt. De 
plaatsing moet overeenkomstig de aanwijzingen van de 
fabrikant worden uitgevoerd.

8. Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen 
zoals radiatoren, ovens of andere apparaten (inclusief 
versterkers) die warmte genereren.

9. Gebruik het product uitsluitend in combinatie met die 
spanningsbronnen, die overeenkomen met de gegevens 
in het hoofdstuk „Technische specificaties“ en die op het 
typeplaatje van de stekker.

10. Let er altijd op dat niemand op de voedingskabel kan gaan 
staan en dat deze niet bekneld kan raken, in het bijzonder 
niet bij de stekker, aan het stopcontact en op het punt, 
waarop de kabel uit het product komt.

11. Gebruik uitsluitend de extra apparatuur/toebehoren, die 
door de fabrikant worden aanbevolen.

12. Gebruik het product alleen in combinatie met wagens, 
stellingen, statieven, beugels of tafels, die door de fabri-
kant aanbevolen of die in combinatie met het product ver-
kocht worden. Indien u een wagen gebruikt, moet u deze 
samen met het product uiterst voorzichtig verplaatsen, 
om verwondingen te voorkomen en te verhinderen dat de 
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wagen omkiept.

13. Trek de voedingsadapter uit het stopcontact
• om het product los te koppelen van de voedingsspanning,
• wanneer sprake is van onweer,
• wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden door gekwalificeerd 

onderhoudspersoneel uitvoeren. Er moeten reparatie-
werkzaamheden worden uitgevoerd, indien het product op 
enigerlei wijze is beschadigd, of bijvoorbeeld de voedings-
kabel is beschadigd, vloeistoffen of voorwerpen in het 
product terecht zijn gekomen, het product is blootgesteld 
aan regen of vocht, niet storingsvrij werkt of men het 
product heeft laten vallen.

15. WAARSCHUWING: Stel het product niet bloot aan 
spatwater of druppels water. Plaats geen met vloeistof 
gevulde voorwerpen, zoals bloemenvazen, op het product. 
Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok.

16. Plaats de producten bij het gebruik van de meegeleverde 
apparaatpootjes niet op gevoelige oppervlakken. Deze 
kunnen door het contact met het kunststof van de appa-
raatpootjes verkleuren.

17. De voedingsadapter
• moet in een correcte toestand verkeren en gemakkelijk 

toegankelijk zijn,
• moet overeenkomstig de voorschriften in het stopcontact 

zijn geplaatst,
• mag alleen binnen het toegestane temperatuurbereik 

worden gebruikt,
• mag niet gedurende een langere tijd afgedekt of aan di-

rect zonlicht blootgesteld zijn, zodat geen warmtestuwing 
op kan treden.

Brandgevaar door overbelasting

De stopcontacten en verlengkabels mogen niet overbelast 
worden. Anders bestaat het risico van brand of een elektri-
sche schok.
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Reglementair gebruik
Het product is ontwikkeld voor het gebruik binnenshuis.

Het product mag zakelijk worden gebruikt.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het 
product anders gebruikt dan beschreven in de bijbehorende 
gebruiksaanwijzing.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer 
het product/toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is 
van misbruik.

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, 
die voor uw land van toepassing zijn!

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
veroorzaakt door het wegvallen van de verbinding in verband 
met lege of verouderde accu‘s/batterijen of het overschrijden 
van het zendbereik.

Veiligheidsinstructies voor standaard/oplaadbare 
batterijen

Voorzichtig: explosiegevaar tijdens het vervangen of ge-
bruiken van verkeerde batterijen of accu’s.

Batterijen of accu’s niet kortsluiten.

Batterijen of accu’s niet aan hitte of vuur blootstellen. 
Blootstelling aan zonnestraling voorkomen.

Batterijen of accu’s niet aan mechanische schokken bloot-
stellen.

Uitgelopen/defecte batterijen of accu’s niet zonder perso-
onlijke beschermingsmiddelen aanraken.

Let tijdens het plaatsen op de polariteit.

Geen verschillende soorten batterijen of accu’s gebruiken.

De oplaadbare batterijen resp. accu’s mogen alleen bij een 
omgevingstemperatuur van +10 °C tot +40 °C worden op-
geladen.
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Gebruikname
Het dubbele laadtoestel L50 wordt gebruikt om de volgende 
accu’s op te laden:

Accupack BA 50-2, BA 250-2 en BA 5000-2; BA 5000-2 hoeft 
een adapter die meegeleverd wordt. Deze accupacks voorzien 
de zenders SK  50, SK 250, SK 3063, SKM 5000, SKM 5200 en 
SKM 5200-II van stroom.

Het opladen in het laadtoestel L 50 gebeurt automatisch. De 
accu‘s kunnen daarbij niet worden overladen, dus kunnen ze 
ook voor langere tijd in het laadtoestel blijven. Geen memo-
ry-effect.

Netaansluiting

Steek de netstekker NT 50 (pagina 8, apart bestellen!) 
in het stopcontact.

Verbind deze met het contact 1 van het laadtoestel L 50.

1

Opmerking: Bij langere onderbreking van de netvoeding of 
wanneer de accupakketten opnieuw in het laadtoestel worden 
geplaatst, begint de gehele laadprocedure opnieuw, de accu‘s 
kunnen echter niet worden overladen.
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Opladen

Steek de accupacks BA 50-2 en BA 250-2 in de laadscha-
chten 2 of 3.

Zet de passende laadadapter 4 in de laadschachten 2 of 3, 
om de accupacks BA 5000-2 op te laden.

Steek de accupacks BA 5000-2 in de laadadapter. Het in-
zetstuk adapteert de afzonderlijke laadcontacten aan de 
accupack BA 5000-2.

2 3

4

4
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Aanwijzers

rode LED flakkert 
zwak

Bedrijfsklaar! Accu inzetten. (Blijft dit 
lampje na het inzetten van de accupak-
ketten branden, is het laadstroomcir-
cuit niet gesloten: accu defect!)

rode LED brandt 
constant

Snelle oplaadprocedure loopt, niet 
onderbreken!

rode LED knippert 
helder

Accu defect! (Kortsluiting in het laad-
stroomcircuit!)

groene LED 
brandt

Snelle laadprocedure beëindigd, 
toestel is overgeschakeld op behouden 
van de spanning.

Meerdere Laadoestellen combineren

Om meerdere accu‘s gelijktijdig op te laden kunt u tot met vier 
laadtoestellen samen met één netgedeelte gebruiken:

Draai de schroeven 5 uit de bodem van het laadtoestel.

Haal de verbindingsrails 6 eruit.

Verbind beide laadtoestellen met de verbindingsrail.

Zet de verbindingsrails op beide laadtoestellen vast.
De stroom vloeit dan via de verbindingsrails 6 van het ene 
laadtoestel naar het andere.
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Schoonmaken

5

6

5

Schoonmaken

VOORZICHTIG

VLOEISTOF KAN DE ELEKTRONICA VAN DE PRODUCTEN ON-
HERSTELBAAR BESCHADIGEN!

Vloeistof dringt in de behuizing van de producten en kan kort-
sluiting in de elektronica veroorzaken.

Houd alle soorten vloeistoffen uit de buurt van de produc-
ten.

Gebruik in geen geval oplos- of reinigingsmiddelen.

Koppel de apparaten los van de voedingsspanning en ver-
wijder de accu’s en batterijen voordat u met het schoon-
maken begint.

Maak het product uitsluitend schoon met een zachte, dro-
ge doek.
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Technische specificaties

Laadstroom 700 mA continu

Laadduur beperkt tot max. 3 h

Afschakeling door −ΔU -herkenning

Onderhoudslading 700 mA gepulst (30 mA eff.)

Voeding 12-30 V , bij voorkeur via netstek-
ker NT  50

Afmetingen 80 x 100 x 68  mm

Gewicht aprox. 150 g

Toebehoren
NT 50, Netaansluitingsstekker; artikelnummer: 003594

• Het netgedeelte NT 50 voedt maximaal 4 dubbele laadtoe-
stellen L 50.
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Verklaringen van de fabrikant
Informatie over vergunningen en certificeringen vindt u in het 
hoofdstuk „Compliance“.

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product 
een garantie van 24 maanden.

De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u down-
loaden van het internet onder www.sennheiser.com of bij uw 
Sennheiser-leverancier opvragen.

In overeenstemming met onderstaande eisen
• WEEE-richtlijn (2012/19/EU) 
• Batterijrichtlijn (2006/66/EG & 2013/56/EU)

Aanwijzingen voor het behandelen als afval

Symbolen van bijv. een afvalcontainer, batterij/accu (indien 
van toepassing) en/of verpakking met een streep erdoor (op-
druk is afhankelijk van de nationale richtlijnen aangebracht) 
geven aan dat deze producten overeenkomstig nationale 
wetgeving, aan het einde van hun levensduur niet via het 
normale huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Zie 
voor verpakkingen a.u.b. de wettelijke voorschriften voor het 
gescheiden inleveren van afval in uw land. 

Het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektroni-
sche apparaten, batterijen/accu’s (indien van toepassing) en 
verpakkingen heeft tot doel het hergebruik en/of de terugwin-
ning van grondstoffen te stimuleren en negatieve effecten, 
bijv. door eventueel aanwezige giftige stoffen, te voorkomen. 
Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming 
van het milieu en de gezondheid.
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EU-conformiteitsverklaring
• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

Hierbij verklaar ik, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dat 
het type radioapparatuur (toebehoren) L 50 conform is met 
Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan 
worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 
www.sennheiser.com/download.
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Certified by

Europe EMC: 

Safety:

RoHS:

EN 55032, 
EN 55035

EN 62368-1

EN 50581

Canada CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Australia
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