
SK 5212
Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften ...... ............ ............ ........... ............ ............ ............ .........  3

Omvang levering ....... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .........  3

De Mikroport zakzender SK 5212 .. ............ ........... ............ ............ ............ .........  4

De bedieningselementen ..... ............ ............ ........... ............ ............ ............ .........  5

Aanduidingen . ........... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .........  6
Het LCD-display ... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .........  6

Ingebruikname ........... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .........  8
Batterij plaatsen en vervangen ........... ........... ............ ............ ............ .........  8
Microfoon aansluiten ..... ............ ............ ........... ............ ............ ............ .........  9
Antenne aansluiten ........ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .........  9
De zender op de kleding bevestigen .. ........... ............ ............ ............ ....... 10

Het dagelijkse gebruik ......... ............ ............ ........... ............ ............ ............ .......  10
De zender in- en uitschakelen . ............ ........... ............ ............ ............ ....... 10
Frequentiecontrole uitvoeren .. ............ ........... ............ ............ ............ ....... 11

Het bedieningsmenu ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .......  12
De functie van de toetsen ......... ............ ........... ............ ............ ............ .......  12
De automatische toetsvergrendeling (autolock-functie) . ............ ....... 13
Zo werkt u met het bedieningsmenu . ........... ............ ............ ............ ....... 14
Overzicht van het bedieningsmenu .... ........... ............ ............ ............ .......  19

Instelinstructies ten aanzien van het bedieningsmenu ........... ............ .......  21
Kanaal selecteren – CHAN ......... ............ ........... ............ ............ ............ .......  21
Frequenties voor kanalen van de kanaalbank "VAR" instellen
– TUNE ....... ........... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .......  21
Naam invoeren – NAME ............ ............ ........... ............ ............ ............ .......  23
Microfoongevoeligheid instellen – ATTEN .... ............ ............ ............ .......  24
Onderste grensfrequentie instellen – LOWCUT ....... ............ ............ .......  24
Standaardaanduiding wijzigen – VIEW ........ ............ ............ ............ .......  24
Terugzetten naar fabrieksinstellingen – RESET ...... ............ ............ .......  25
Automatische toetsvergrendeling activeren/uitschakelen
– LOCK ........ ........... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .......  25
Zendvermogen omschakelen – POWER ........ ............ ............ ............ .......  26
Menu verlaten – EXIT ..... ............ ............ ........... ............ ............ ............ .......  26

Onderhoud ....... ........... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .......  26

In geval  van storingen .......... ............ ............ ........... ............ ............ ............ .......  27
Storingscontrolelijst ....... ............ ............ ........... ............ ............ ............ .......  27

Informatie omtrent compander ..... ............ ........... ............ ............ ............ .......  28
1



Toebehoren ........... ........... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .  28

Technische gegevens ..... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .  29
Busbezetting .. ........... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .  30
Audiogevoeligheid ... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .  30

WEEE Verklaring van de fabrikant ...... ............ ........... ............ ............ ............ .  31
Garantiebepalingen . ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .  31
EU-verklaring van overeenstemming ...... ........... ............ ............ ............ .  31
Batteri jen ........ ........... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .  31
WEEE-verklaring ....... ............ ............ ............ ........... ............ ............ ............ .  31

U heeft de juiste keuze gemaakt!

Deze producten van Sennheiser zullen u gedurende vele jaren weten te 
overtuigen van hun kwaliteit door de betrouwbaarheid, de efficiënte wer-
king en het eenvoudige gebruik. Daarvoor staat Sennheiser met haar goede 
naam en de in meer dan 60 jaar verworven competentie als fabrikant van 
hoogwaardige elektro-akoestische producten garant. 

Neem even rustig de ti jd om deze handleiding door te lezen, want wij willen 
graag dat u eenvoudig en snel van de voordelen van deze techniek kunt 
gaan genieten.
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Veiligheidsvoorschriften
! Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door, voordat u het

apparaat gaat gebruiken.

! Bewaar de gebruiksaanwijzing zodanig, dat deze op ieder moment voor
iedere gebruiker beschikbaar is. Geef het apparaat altijd samen met de
gebruiksaanwijzing door aan derden.

! Open het apparaat nooit zelf . Wanneer u de apparatuur zelf  open maakt
vervalt de garantie!

! Water dat in de behuizing van het apparaat binnendringt, kan kortslui-
ting veroorzaken en de elektronica van het apparaat onherstelbaar
beschadigen. Bescherm uw apparaat tegen vocht.  Maak het apparaat
uitsluitend met een licht vochtige doek schoon.

Reglementair gebruik van het apparaat 

Het reglementaire gebruik betekent ook,

! dat u deze handleiding en in het bijzonder het hoofdstuk "Veil igheids-
richtlijnen" heeft gelezen.

! dat u het apparaat conform de gebruiksvoorwaarden alleen gebruikt
zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Niet-reglementair gebruik 

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het apparaat anders
gebruikt dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing en de gebruiksvoor-
waarden niet opvolgt.

Omvang levering
Tot de leveringsomvang van de zakzender behoren:

! 1 zakzender SK 5212

! 1 batterij

! 1 antenne

! 1 riemcl ip

! 1 gebruiksaanwijzing
3
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De Mikroport zakzender SK 5212
De Mikroport zakzender SKM 5212 zorgt voor een groot bedieningscomfort
en kan gemakkelijk aan iedere overdrachtssituatie worden aangepast.
De zakzender SK 5212 onderscheidt zich daarbij door:
! extreem kleine behuizing van drukgietmetaal,
! uiterst sterk oppervlak,
! grote mate van bescherming tegen vocht,
! op de achtergrond verlicht LCD-display,
! menugeleide bediening,
! uitstekend geschikt voor meerdere kanalen dankzij de ruisarme frequen-

tievoorbereiding,
! 36-MHz-schakelbandbreedte,
! af te stemmen frequenties in stappen van 5 kHz,
! 50 mW zendvermogen, omschakelbaar op 10 mW,
! constant zendvermogen tot volledige ontlading van de batterij ,
! instelbare audiogevoeligheid door middel van een bereik van 70 dB in

stappen van 1 dB,
! HiDyn plusTM ruisonderdrukkingssysteem,
! geluidsspanningsafstand > 110 dB (A),
! inschakelbaar Low Cut-filter ,
! aanduiding van de batterijtoestand, die ook naar de ontvanger wordt

gestuurd,
! eenvoudige en veilige bevestiging door riemclip.

Het kanaalbanksysteem

De zender heeft twee kanaalbanken. In de kanalen van de kanaalbank "FIX"
(vaste bank) zijn af  fabriek de door de klant gevraagde zendfrequenties
ingesteld. Deze frequenties kunnen niet worden gewijzigd.
In de kanaalbank "VAR" (variabele bank) kunt u zelf frequenties instellen
en opslaan.

Bijpassende ontvanger

! Systeem EM 1046
! EM 3532, EM 3031, EM 3032
! EK 3041
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De bedieningselementen

� Microfooningang

� Bedri jfs- en batterijaanduiding, 
rode LED (ON/LOW BAT/PEAK) 

� Antennebus

� LCD-display

� Batterijvak

� Klepje van het batterijvak

� Ontgrendelingsknop van het 
batterijvak

� Typeplaatje

	 Multifunctionele schakelaar met 
drie schakelaarstanden: 
�(DOWN), � (UP) en SET


 Toets ON/OFF



Aanduidingen

Het LCD-display

� Alfanumerieke aanduiding

� Symbool voor de modulatieaanduiding "AF" 

 Symbool voor zendactiviteit van de zender "RF"

� Symbool voor ingeschakelde toetsvergrendeling

� Symbool voor de aanduiding van de Low Cut-grensfrequentie "Hz" 

� Symbool voor de aanduiding van de zendfrequentie "MHz"

� Symbool voor de aanduiding van de microfoongevoeligheid "dB"

� Symbool voor de aanduiding van het kanaalnummer "CH" 

� Symbool voor batterijaanduiding

Achtergrondverlichting van het LCD-display

Het LCD-display blijft gedurende ca. 20 seconden op de achtergrond ver-
l icht.

MHzdBCH

AF

RF



� � � � ��

��
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De LED-aanduiding

De rode LED � geeft informatie omtrent de bedrijfstoestand van de zen-
der.

Rode LED brandt normaal: De zender is ingeschakeld en de laadtoestand 
van de batterij is voldoende (ON).

Rode LED knippert: De laadtoestand van de batteri j is slechts 
voldoende voor een korte gebruikstijd (LOW 
BAT)!!

Rode LED brandt fel: De zender is maximaal gemoduleerd (PEAK).

�
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Ingebruikname

Batterij plaatsen en vervangen
U kunt de zender met een batteri j van het type penlight AA, 1,5 V gebrui-
ken.

� Schuif de beide ontgrendelingstoetsen
� van het batterijvak in de richting
van de pij ltjes en klap het klepje van
het batterijvak � open.

� Plaats de batterij zoals hiernaast wordt
getoond. Let tijdens het plaatsen op de
polariteit.

� Sluit het batterijvak.
�

�
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Microfoon aansluiten
Het apparaat is bedoeld voor het gebruik in combinatie met de Sennheiser-
Lavalier-revermicrofoons. De voor de werking van deze microfoons beno-
digde voedingsspanning wordt door de microfooningang � van de zender
geleverd.

Antenne aansluiten
De zender wordt met een opsteekbare antenne geleverd.

� Sluit de microfoon op de microfooningang van
de zender � aan.

� Draai de wartelmoer van de stekker vast.

� Sluit de antenne op de antennebus � aan.

� Draai de wartelmoer van de antenne vast.

�

�
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De zender op de kleding bevestigen

Het dagelijkse gebruik

De zender in- en uitschakelen

Opmerking:
! Neem de batterij uit de zender, indien u deze gedurende langere ti jd

niet gebruikt.

Met behulp van de riemclip kan de zender
bijvoorbeeld aan de broeksband worden
gedragen.

U kunt de zender ook zodanig aan de kleding
bevestigen, dat de antenne naar beneden
wijst. Hiervoor moet u de riemclip uitnemen
en deze 180° gedraaid weer plaatsen.

� Open het batterijvak.

� Druk kortstondig op de toets ON/OFF

om de zender in te schakelen.
De rode LED � brandt normaal, op het
LCD-display � verschijnt de standaard
aanduiding en iets vertraagt verschijnt
de aanduiding "RF".
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! U kunt de zender alleen uitschakelen wanneer de toetsvergrendeling
is uitgeschakeld (zie „De automatische toetsvergrendeling (auto-
lock-functie)“ op pagina 13). 

Opmerking:

! In het invoerbereik van het bedieningsmenu heeft de toets ON/
OFF 
 een ESC-functie. 

Frequentiecontrole uitvoeren
De zender beschikt over een frequentiecontrolemodus, die voorkomt dat de
zender na het inschakelen op een ongewenste frequentie uitzendt.

Voor het kiezen van een andere frequentie gaat u als volgt te werk:

� Laat de toets ON/OFF 
 los. 

� Druk binnen vijf seconden tweemaal op de multifunctionele
schakelaar 	 (schakelaarstand �SET).

� U zit nu in het invoerbereik van het menupunt „CHAN“ of „TUNE“ en
kunt de uitzendfrequentie wijzigen (zie „Instelinstructies ten aanzien
van het bedieningsmenu “ op pagina 21).

� Om de zender te kunnen uitschakelen
moet u de toets ON/OFF 
 net zolang
ingedrukt houden tot op het LCD-
display� de tekst "OFF" verschijnt. 
De rode LED � en het LCD-display gaan
uit.

� Houd bij het inschakelen de toets ON/
OFF 
 ingedrukt.
Op het LCD-display � wordt de inge-
stelde frequentie weergegeven, zonder
dat de zender uitzend.

� IWanneer de weergegeven frequentie de
gewenste frequentie is, kunt u de toets
ON/OFF 
 loslaten.
Na vijf seconden verschijnt het symbool
"RF"  en zend de zender.

MHz

RF





Het bedieningsmenu

De functie van de toetsen

Toets Modus Functie van de toets

Toets 
ON/OFF

Uitgeschakeld ! Toets kort indrukken:
Zender inschakelen

! Toets ingedrukt houden:
frequentiecontrole uitvoeren

Aanduiding ! Toets kort indrukken 
(bij geactiveerde autolock-functie): 
toetsvergrendeling onmiddellijk 
inschakelen

! Toets kort indrukken 
(bij ingeschakelde
toetsvergrendeling):
de toetsvergrendeling oproepen
om deze uit te schakelen

! Toets 3 sec. indrukken
(bij uitgeschakelde
toetsvergrendeling):
zender uitschakelen

Keuzebereik Invoer annuleren en terugkeren naar het 
weergavegedeelte

Invoerbereik De invoer annuleren en met de laatst 
opgeslagen waarden in het weergave-
gedeelte terugkeren naar de laatst 
weergegeven parameter
12



De automatische toetsvergrendeling (autolock-
functie)
De zender beschikt over een automatische toetsvergrendeling, die in het
menupunt „LOCK“ kan worden geactiveerd (zie „Automatische toetsver-
grendeling activeren/uitschakelen – LOCK“ op pagina 25). Wanneer de
automatische toetsvergrendeling is geactiveerd, wordt deze in het weerga-
vegedeelte automatisch 10 seconden nadat voor de laatste keer een toets
werd ingedrukt, permanent ingeschakeld.

Opmerking:

U kunt de automatische toetsvergrendeling permanent (zie pagina 25)
of tijdelijk (zie pagina 14) uitschakelen.

�SET Aanduiding ! Bij uitgeschakelde toetsvergrendel ing:
naar het keuzegebied wisselen

! Bij ingeschakelde toetsvergrendeling:
de toetsvergrendel ing oproepen om
deze uit te schakelen

Keuzebereik Naar het invoerbereik van het geselec-
teerde menupunt wisselen

Invoerbereik De instellingen opslaan en terugkeren 
naar het keuzebereik ("STORED" wordt 
weergegeven)

� (UP)/
� (DOWN)

Aanduiding Wisselen naar voorgaande parameter 
(�) of volgende parameter (�)

Keuzebereik Wisselen naar voorgaande menupunt 
(�) of volgende menupunt (�)

Invoerbereik Waarde voor een menupunt verhogen 
(�) c.q. verlagen (�)

Eerst knippert het symbool voor de toetsver-
grendel ing � op het LCD-display � enkele
malen. Gelijktijdig gaat de achtergrondverlich-
ting van het LCD-display uit.

Toets Modus Functie van de toets

MHz

RF

�
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Autolock-functie tijdelijk uitschakelen

Om wijzigingen in het bedieningsmenu uit te kunnen voeren, moet u de
toetsvergrendeling tijdelijk uitschakelen. 

Nadat u het bedieningsmenu heeft verlaten, wordt de toetsvergrendeling
na 10 seconden weer automatisch ingeschakeld. U kunt de toetsvergrende-
l ing ook rechtstreeks activeren door de toets ON/OFF 
 kort in te drukken.

Zo werkt u met het bedieningsmenu
Het bedieningsmenu bestaat uit drie bereiken:

! Weergavegedeelte
In het weergavegedeelte kunt u de actuele instellingen van de parame-
ters in de menupunten laten weergeven en ook wanneer de toetsver-
grendeling is ingeschakeld.

! Keuzebereik
In het keuzebereik selecteert u het menupunt waarvan u de instelling van
de parameters wilt wijzigen. Om naar het keuzebereik te kunnen wisse-
len, moet de toetsvergrendeling zijn uitgeschakeld.

� Druk daarvoor op de toets ON/OFF 
 of 
de multifunctionele schakelaar 	
(schakelaarstand �SET).
Op het LCD-display � verschijnt „LOCK“. 

� Schuif de multifrunctionele 
schakelaar	 in de richting � (UP) of  
� (DOWN).
Op het LCD-display � verschijnt 
„UNLOCK“. 

� Druk op de multifunctionele 
schakelaar	 (schakelaarstand �SET).
Nu kunt u de instell ingen wijzigen.SET

DOWN UP
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! Invoerbereik
In het invoerbereik wijzigt u voor een geselecteerd menupunt de instel-
ling van de parameters.

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het voorbeeld van het menupunt
„LOWCUT“ beschreven hoe u met het bedieningsmenu van de zender moet
werken.

Na het inschakelen 

Nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, verschijnt op het LCD-display �
de standaardaanduiding. Afhankelijk van de instelling is dat de zendfre-
quentie, het kanaal of de naam van de zender.

Keuzebereik InvoerbereikAanduiding

SET

     FLAT 
    Hz

       120 
    Hz

STORED

MHz

TUNESET

SETSET LOWCUT

Onderste 
grensfrequentie 
instellen

MHz

             FLAT, 
120 Hz

SET/ON

Hz

SET

Actuele 
grensfrequentie

Hz

Actuele 
grensfrequentie
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In het weergavegedeelte de parameters laten weergeven

In de aanduiding kunt u ook bij een ingeschakelde toetsvergrendeling ach-
tereenvolgens de actuele instellingen van de verschillende parameters
laten weergeven (zie „Overzicht van het bedieningsmenu“ op pagina 19).
Na enkele seconden springt de aanduiding terug naar de standaardaandu-
iding.

Naar het keuzegebied wisselen

Om van het weergavegedeelte te kunnen wisselen naar het keuzebereik,
moet de toetsvergrendeling zijn uitgeschakeld.

� Schakel de toetsvergrendeling uit, zoals in het hoofdstuk „Autolock-
functie ti jdeli jk uitschakelen“ op pagina 14 is beschreven. Nu kunt u het
menupunt selecteren, waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

� Druk op de multifunctionele schakelaar 	 (schakelaarstand �SET).
U wisselt nu naar het menupunt, dat in het weergavegedeelte werd
weergegeven.

Menupunt selecteren

� Schuif de multifunctionele schakelaar 	 in de
richting � (UP) of � (DOWN), om de instellin-
gen van de parameters te laten weergeven.
Wanneer u de multifunctionele schakelaar her-
haaldeli jk in dezelfde richting schuift, worden
alle instell ingen achtereenvolgens weergege-
ven. 

� Schuif de multifunctionele schakelaar 	 in de
richting � (UP) of � (DOWN). 

� Druk op de multifunctionele schakelaar 	
(schakelaarstand �SET). 
De naam van het geselecteerde menupunt
knippert.

SET

DOWN UP

	

SET

DOWN UP
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U kunt uit de onderstaande menupunten kiezen:

Naar het invoerbereik van het geselecteerde menupunt wisselen

Instellingen wijzigen

U kunt de instelling voor het geselecteerde menupunt met behulp van de
multifunctionele schakelaar 	 wijzigen. 

Als u de multifunctionele schakelaar 	 in de r ichting � (UP) of � (DOWN)
schuift, wisselt de weergave naar de volgende c.q. voorgaande waarde. 
Wanneer u in de menupunten „ATTEN“, „CHAN“, „TUNE“ of „NAME“ de mul-
tifunctionele schakelaar 	 in de stand � (UP) of � (DOWN) vast blijft hou-
den, verandert de weergave doorlopend (repeat-functie).  In het menupunt
„TUNE“ versnelt de repeat-functie. Zo gaat u snel  en comfortabel in beide
richtingen naar de gewenste instelwaarde.

Menupunt Betekenis

CHAN Kanaal selecteren

TUNE De uitzendfrequentie voor de kanaalbank "VAR" (varia-
bele bank) instellen

NAME De naam invoeren

ATTEN De microfoongevoeligheid instellen

LOWCUT De onderste grensfrequentie instellen

VIEW De standaardaanduiding wijzigen

RESET De fabrieksinstelling van het apparaat opnieuw instellen

POWER Zendvermogen instellen

LOCK De autolock-functie activeren en uitschakelen

EXIT Het bedieningsmenu verlaten en terugkeren naar de 
standaardaanduiding

� Druk op de multifunctionele schakelaar 	
(schakelaarstand �SET). 
Daarmee gaat u naar het invoerbereik van het
geselecteerde menupunt en kunt de instell in-
gen wijzigen. Op het LCD-display � knippert
nu de actuele instelling, die kan worden veran-
derd.

SET

DOWN UP
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Invoeren opslaan

Normaal gesproken worden de instellingen bij alle menupunten onmiddel-
l ijk overgenomen. Uitzonderingen hierbij zijn de menupunten „TUNE“ en
„CHAN“. Hier worden de wijzigingen pas effectief, nadat u deze heeft
opgeslagen en op het LCD-display � de aanduiding „STORED“ is versche-
nen.

Bedieningsmenu verlaten

� Om een instelling permanent op te kunnen slaan,
moet u op de multifunctionele schakelaar 	
(schakelaarstand �SET) drukken. Als bevesti-
ging verschijnt op het display de melding
„STORED“. 
Daarna wordt het laatst bewerkte menupunt
opnieuw weergegeven.

� Met behulp van het menupunt „EXIT“ verlaat u
het bedieningsmenu en keert terug naar de
standaardaanduiding.
Wanneer u binnen het bedieningsmenu de
toets ON/OFF 
 indrukt, breekt u het invoeren
af en keert u zonder wijzigingen terug naar de
standaardaanduiding met de laatst opgeslagen
instel lingen.

SET

DOWN UP
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Overzicht van het bedieningsmenu
Schakel de toetsvergrendeling uit voordat u instelling gaat wijzigen (zie
„Autolock-functie tijdelijk uitschakelen“ op pagina 14). Met behulp van de
toets ON/OFF 
 breekt u het invoeren af  en keert terug naar het weerga-
vegedeelte.

    CH

    CH

SETSET

SET

SET

FIX.  01
CH

VAR.  20
     CH

530.050
CH MHz

/ : Kanaal 
VAR.01...20

/ : Kanaal 
FIX.01...20

VAR.  01

VAR.  20

MHz

530.050

/ : 

516.205
MHz

/ : 

          MHz

/ : 
VAR.01...20

1 Sek. 

SETSTORED

STORED

CHAN 

SET

SET

NAME      VOCAL  LOCAL    

STORED

CH

VAR. 20
CH CH

MHz

FIX.01...20

530.050
          MHz

1 Sek. 

SET

SET

RF RF RF RF

RF

VAR.01...20

1 Sek. 

516.205

CH

MHz

SET

TUNE       RF

           Naam
(6 tekens)
letters, cijfers,
speciale tekens

/ : 

Keuzebereik InvoerbereikAanduiding

Actuele 
kanaalbank

Kanaalbank en 
kanaal wijzigen

Zendfrequentie

SET ingedrukt 
houden

Actuele frequentie Frequentie voor  
kanaalbank “VAR” 
instellen

Actueel kanaal 

Actueel kanaal 

Actuele frequentie Actuele frequentie 

frequentie
instellen

frequentie
instellen

Actuele naam Actuele naam 
toewijzen Actuele naam
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Keuzebereik InvoerbereikAanduiding

    CH

SETSET

SET

SET

SET

SET

FLAT   
    Hz

120    
    Hz

NAME     VIEW FREQ      

/ :  FREQ, 
CHAN, NAME

RST. OK  RESET RST. NO  

/ :  OK, NO
 

 

LOCK

STORED

STORED

SET

SET

LOWCUT

SETSET
12 
    dB

 13 

/ : 

    dB

SET
STORED

ATTEN     

MHz

RF RF RF

VAR.  01  
    dB

RF

RFRF RF

RFRF RF

RF

SET LOC. LOC. OFF RF RF

RF

RF

EXIT RF

RF

             FLAT, 
             120 Hz

SETSET

SET
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Instelinstructies ten aanzien van het 
bedieningsmenu

Kanaal selecteren – CHAN
In het menupunt „CHAN“ kunt u tussen de kanalen van de kanaalbanken
„FIX“ en „VAR“ omschakelen. Tijdens deze instelling zendt het apparaat
niet.

Wanneer u naar het invoerbereik van het menupunt „CHAN“ wisselt, wordt
eerst het actueel ingestelde kanaalnummer weergegeven. Na ca. 1 seconde
wordt de uitzendfrequentie van dit kanaal getoond.  

� Om van kanaal te kunnen wisselen moet u de multifunctionele
schakelaar 	 in de r ichting � (UP) of � (DOWN) schuiven. Het nieuwe
kanaalnummer wordt ca. 1 sec. weergegeven en daarna verschijnt de
bijbehorende uitzendfrequentie.
Pas nadat u de invoer heeft opgeslagen en als bevestiging "STORED" is
weergegeven, zendt de zender met de uitzendfrequentie van het gese-
lecteerde kanaal.

Frequenties voor kanalen van de kanaalbank "VAR" 
instellen – TUNE
In het menupunt „TUNE“ kunt u voor de kanalen in de kanaalbank "VAR"
(variabele bank) zelf frequenties selecteren en opslaan. Tijdens deze instel-
ling zendt het apparaat niet.

Opmerking:

Selecteert u vanuit de kanaalbank "FIX" het menupunt „TUNE“, dan wis-
selt de zender automatisch naar kanaal  01 van de kanaalbank "VAR" en
op het LCD-display � verschijnt kort de melding "VAR".

U kunt de frequentie in stappen van 5 kHz over een bandbreedte van maxi-
maal 36 MHz wijzigen. 

1 Sek.

CHCH CH MHz



Opmerking:

Kies bij het gebruik van een multikanaalinstallatie de frequenties inter-
modulatievrij.

U heeft 2 mogelijkheden om frequenties in te stellen:

! U stelt voor het ingestelde kanaal een nieuwe frequentie in:

! U wisselt naar een ander kanaal en stelt voor het nieuw geselecteerde
kanaal een andere frequentie in:

� Druk in het keuzebereik van het menupunt
„TUNE“ op de multifunctieschakelaar 	 (scha-
kelaarstand �SET). Eerst wordt het actueel
ingestelde kanaal en daarna de frequentie-
instel ling van dat kanaal weergegeven.

� Wijzig deze frequentie, door de multifunc-
tionele schakelaar 	 in de r ichting � (UP) of �
(DOWN) te schuiven. 

� Sla uw instel ling op in het geheugen.

� Houd de multifunctionele schakelaar 	 lan-
gere tijd ingedrukt (schakelaarstand �SET).
Het ingestelde kanaal wordt knipperend weer-
gegeven.

� Selecteer een kanaal door de multifunctionele
schakelaar in de richting � (UP) of � (DOWN)
te schuiven.

� Bevestig uw keuze door op de multifunctionele
schakelaar te drukken
(schakelaarstand �SET).

SET

DOWN UP

	

CHCH

MHz

MHz

CHCH

SET

DOWN UP

	

CH

 RF

CH
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Naam invoeren – NAME
In het menupunt „NAME“ voert u voor de zender een vrij  te kiezen naam in,
die in de standaard aanduiding kan worden weergegeven. De naam kan zes
tekens lang zi jn en is opgebouwd uit onderstaande kenmerken:

! letters met uitzondering van accenten,

! cijfers van 0 tot 9,

! speciale tekens en spaties.

Nadat u naar het invoerbereik van het menupunt bent gewisseld, knippert
in het LCD-display � eerst de volgende plaats.

� De ingestelde frequentie voor het geselec-
teerde kanaal wordt weergegeven. Wijzig deze
frequentie, door de multifunctionele
schakelaar 	 in de richting � (UP) of �
(DOWN) te schuiven

� Sla uw instelling op in het geheugen.

� Schuif de multifrunctionele schakelaar 	 in de
richting � (UP) of � (DOWN), om een teken te
selecteren. 
(Schakelaar eenmaal verschuiven: volgende of
vorige teken, 
schakelaar vasthouden: de weergave verandert
continu).

� Druk op de multifunctionele schakelaar (scha-
kelaarstand �SET), om naar de volgende invo-
erplaats te wisselen.

� Nadat u alle zes tekens van de naam volledig
heeft ingevoerd, moet u de invoer opslaan, door
op de multifunctionele schakelaar 	 (scha-
kelaarstand �SET) te drukken. Op het LCD-
display � verschijnt „STORED“.

 RF

MHz

MHz

SET

DOWN UP
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Microfoongevoeligheid instellen – ATTEN
De microfoongevoeligheid van de zender stelt u in het menupunt „ATTEN“
in.

Onderste grensfrequentie instellen – LOWCUT
Om ongewenst lawaai met een lage frequentie, zoals bijv. wind of loopge-
luiden te verminderen, kunt u een lage tonenfilter inschakelen. De grensfre-
quentie bedraagt 120 Hz.

Wanneer u het aandeel lage tonen niet extra wilt verlagen, moet u voor de
instelling "FLAT" kiezen.

Standaardaanduiding wijzigen – VIEW
In het menupunt „VIEW“ kiest u één van de onderstaande standaardaan-
duidingen uit::

De geselecteerde standaardaanduiding wordt weergegeven,

! nadat de zender is ingeschakeld,

! nadat de parameters gedurende 10 sec. in het weergavegedeelte werden
weergegeven.

De gevoel igheid is correct ingesteld wanneer alleen
bij de luidste passages de modulatieaanduiding
van de audiopiek (AF) een volledige uitslag � te
zien geeft of de rode LED � fel brandt.
U kunt de gevoeligheid in stappen van 1 dB tussen
+ 40 dB tot –30 dB wijzigen.

Opmerking:

! De bargraph heeft een resolutie van ca. 3 dB
per segment bij een weergave-omvang van
45 dB.

Uitzendfrequentie
„FREQ“

Kanaal 
„CHAN“

Naam 
„NAME“

dB
AF
RF

�

�

 RF

MHz CHCH

 RF  RF
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Terugzetten naar fabrieksinstellingen – RESET
In het menupunt „RESET“ kunt u de zenders terugzetten naar de onder-
staande fabrieksinstellingen. Daarna verschijnt de standaardaanduiding
weer. 

Automatische toetsvergrendeling activeren/
uitschakelen – LOCK
De zender is voorzien van een autolock-functie (automatische toetsver-
grendeling), die u in het menupunt „LOCK“ kunt activeren c.q. uit kunt scha-
kelen. Indien de autolock-functie is geactiveerd, wordt de toetsvergrende-
ling automatisch ca.  10 seconden nadat een toets voor de laatste keer is
ingedrukt ingeschakeld en is de zender beschermd tegen het per ongeluk
anders instellen.

Onderste grensfrequentie: flat
Microfoongevoeligheid: 0 dB
Naam: SK5212
Standaardaanduiding: Frequenz
Autolock-functie: deaktiviert
Kanaal: FIX 01
Zendvermogen: High
Frequenties in de kanaalbank "VAR" worden teruggezet.

� Druk in het keuzebereik van het menupunt
„LOCK“ op de multifunctionele schakelaar 	
(schakelaarstand �SET).
Allereerst wordt de actuele instelling van de
autolock-functie weergegeven. 

� Wijzig deze instelling, door de multifunctionele
schakelaar 	 in de richting � (UP) of �
(DOWN) te schuiven.
Selecteer de instelling "LOC.ON", om de auto-
lock-functie te activeren en selecteer "LOC.OFF",
om de autolock-functie uit te schakelen.

� Sla uw instelling met behulp van SET op in het
geheugen.

SET

DOWN UP

	

 RF

 RF
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Zendvermogen omschakelen – POWER
Voor de uitzendmachtiging is deels een begrenzing van de zendvermogen
tot 10 mW vereist. Daarom beschikt de zender over een omschakelbaar
zendvermogen. Bij een gering zendvermogen wordt de bedrijfsduur ver-
lengd. 

Menu verlaten – EXIT
Met behulp van het menupunt „EXIT“ verlaat u het bedieningsmenu en
keert terug naar de standaard aanduiding.

Wanneer u de toets ON/OFF 
 in het bedieningsmenu even kort indrukt,
kunt u het invoeren eventueel afbreken (ESC-functie) en keert u terug naar
de standaardaanduiding zonder wijzigingen te hebben aangebracht.

Onderhoud
Water kan de elektronica van het apparaat onherstel-
baar beschadigen!

Water dringt door in de behuizing van het apparaat en
kan kortsluiting in de elektronica veroorzaken.

� Maak het apparaat uitsluitend met een l icht vochtige
doek schoon. Gebruik in geen geval oplosmiddelen of
reinigingsmiddelen. 

VOORZICHTIG!
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In geval van storingen

Storingscontrolelijst

Neem  contact op met uw S ennheiser-leve rancier, wanneer e r problemen me t uw
insta llatie optreden, die niet  in de tabel zijn ve rmeld of wanneer de probleme n
nie t met de in de tabel aangegeve n oplossingen kunnen worden verholpen.

Pr oblee m Moge lijke oorzaak Mogelijke rem edie

Geen bedrij fsaan-
duiding

Le ge of onjuist  geplaatste 
bat terij

Batterij v ervangen c.q. con-
trolere n of de  polaritei t bij  
het  plaatsen werd omge-
wisseld

Zender kan niet 
worden uitgescha-
keld/inste llingen 
kunnen niet wor-
de n gewij zigd

T oet sve rgrendeling is inge -
schakeld

De toetsvergrende ling uit-
schakelen (zie „Autolock-
funct ie tijdelijk  uit schake-
len“ op pagina 14)

Geen radiosignaal 
op de ontvanger

Zende r e n ont vange r staan 
niet  op het zelfde kanaa l 
i ngesteld

Op de ze nder en ontv anger 
het zelfde kanaa l inste llen

D e reikw ijdt e van het zend-
berei k is ove rschre den

Instelli ng van het ruisfi lter 
van de ontvanger controle -
ren of de afst and tussen de 
ontvangst antenne  en de 
zender v erkleinen

Het geluidssign-
aal ruist

D e demping van de zende r 
i s te  hoog ingesteld

zie „Microfoongevoelig-
hei d instellen – ATT EN“ op 
pagina 24

H et uitgangsniveau van de 
ontvanger is te laag

Het nive au v an de  line -uit-
gang verhogen

Het geluidssign-
aal i s ve rvormd

D e demping van de zende r 
i s te  laag ingestel d 

zie „Microfoongevoelig-
hei d instellen – ATT EN“ op 
pagina 24

H et uitgangsniveau van de 
ontvanger is te hoog

Het nive au v an de  line -uit-
gang verlage n 
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Tips voor een optimale ontvangst

! De reikwijdte van de zender is afhankelijk van de plaatsel ijke omstandig-
heden en het gekozen zendvermogen. Waar mogeli jk moet u voor een
vrij zicht tussen zend- en ontvangstantenne zorgdragen.

! Houd tussen zend- en ontvangstantenne een minimale afstand van 5
meter aan. Daarmee voorkomt u een modulatie van het signaal van de
ontvanger.

Tips voor het gebruik van een multikanaalinstallatie

! Selecteer voor de multikanaalswerking alleen intermodulatievrije fre-
quenties.

Informatie omtrent compander
Dit apparaat is voorzien van het ruisonderdrukkingssysteem HiDynplus™
Dit vermindert storingen en ruisen bij de overdracht van de signalen.
H iDynplus™ onde rscheidt zich door de grote be dri jfszeke rheid en de  alle r-
hoogste z endkwalite it.

Toebehoren
MKE 2 Gold Revermicrofoon met kogelkarakteristiek
MKE 2 Platinum Revermicrofoon met kogelkarakteristiek
ME 102 Microfoonmodule met kogelkarakteristiek
ME 104 Microfoonmodule met nierkarakteristiek
ME 105 Microfoonmodule met supernierkarakteristiek
HSP 2 Hoofdbeugelmicrofoon met kogelkarakteristiek
HSP 4 Hoofdbeugelmicrofoon met nierkarakteristiek
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Technische gegevens
Modulat iewijze Breedband-FM 

Frequenties 450 –960 MHz
Schakelbandbreedte 36 MHz
Fre quentie geheugenplaatsen Kanaalbank "FI X" met frequentie

volgens eisen klant
Kanaalbank "VAR" met 20 vrij  instel-
bare kana len (in st appen van 5 kH z)

HF-uitgangsvermogen omschakelbaar, typ.: 50 mW (PWR.HI)
10 mW (PWR.LO)

Frequentiestabilit eit ±10 ppm
Uitzending van nev engolven < 4 nW
Nomina le slag/piekslag ±40 kHz/±56 kHz

Dynamie k 110 dB(A)eff

Ve rvormingsfactor < 0,3 % bij nominale slag 1 kHz
NF-freque nti ebe reik 60–20.000 Hz
Compandersysteem Sennhei ser H iDynplus™

Ingangsgevoeligheid voor nominale 
slag, 1kHz

–40 dBu = 7,75 m V, instelbaar in

st appen van 1 dB, 70-dB-bereik
Grensfrequentie (–3 dB) inste lbaar (flat, 120 Hz)
Voedingsspanning 1 batterij t ype pe nlight
Stroomve rbruik
(zonder LCD-v erlichting)

ca . 160 mA bij 1,2 V (PWR.LO)
ca . 250 mA bij 1,2 V (PWR.HI)

Be drijfstij d ca . 11 h (PWR.LO)
ca . 5,5 h (PWR.HI)

Temperatuurbe reik –10 °C tot  +55 °C
Aansluit ingen NF: 3-pi n spe cia le microfoonbus

HF: coax -bus
Afmeti ngen [mm] ca . 53 x 60 x 17
Gewicht ca . 120g met batte rij

Goedke uringen USA: FC C-Part  74.861
FC C ID: DMOSK5212

Canada: RS S-123, IC: 2099A-SK5212
EU: eise n v an de R&T TE

EN 50392
ETSI EN 300 422-1/-2, class II
ETSI EN 301 489-1/-9
CE 0682!
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Busbezetting

Audiogevoeligheid
U kunt de audiogevoeligheid van de zakzender SK 5212 in een bereik van
70 dB in stappen van 1 dB instellen. De onderstaande afbeelding toont de
vergelijking met vroegere apparaatgeneraties SK 50 en SK 5012.

NF-Bus
Pin 1: +5,2 V voor externe specia le microfoons
Pin 2: NF en 5,2 V ge luidsadervoeding; interne weerstand

8,2 kΩ,  geoptimaliseerd voor permanent
gepolariseerde condensat ormicrofoons van

Sennheiser
Pin 3 en schroefdraad: Massa

1 2

3

40 

24 

42

16 

1 
6 

12

18

24 

30 

36 

8

8

16

30 

SK 50 SK 5012 SK 5212

0...42 dB

–16...+24 dB

–30...+40 dB
Schakelaarstand
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WEEE Verklaring van de fabrikant
Garantiebepalingen 
Wij hanteren voor onze producten een garantietermijn gedurende een periode van
24 maanden. Uitgezonderd hiervan zijn accessoires en batterijen die aan het product
toegevoegd zijn; op grond van hun geaardheid beschikken deze producten over een
kortere levensduur die van geval tot geval van hun gebruiksintensiteit afhangt.
De garantietermijn begint vanaf de aankoopdatum. Daarom dient u de originele aan-
koop- bon goed te bewaren. Zonder dit bewijs, dat door de Sennheiser servicepartner
wordt gecontroleerd, worden reparaties in principe tegen kostenvergoeding uitge-
voerd.
De garantievergoedingen bestaan naar onze keuze uit het kosteloze verhelpen van
mate-riaal- of fabricagefouten op basis van vervanging (afzonderlijke onderdelen of
het complete apparaat) danwel reparatie. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of
onachtzaamheid
(bijv. bedieningsfouten, mechanische beschadigingen, onjuiste bedrijfsspanning) ,
slijtage gevallen van force majeure of gebreken welke u reeds bij de aankoop heeft
gekend. Het recht op garantie vervalt indien reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd
door niet bevoegde personen of werkplaatsen. Indien u aanspraak maakt op garantie
dient u het apparaat, inclusief accessoires en aankoopbon, franco aan de bevoegde
servicepartner toe te zenden. Om beschadigingen gedurende het transport te voor-
komen adviseren wij de originele verpakking te gebruiken.
Uw wettelijke garantieclaims tegenover de v erkoper worden door deze garantie niet
beperkt. De garantie kan wereldwijd in alle landen buiten de VS worden opgevorderd
waarin de geldende nationale wetten niet in tegen.

EU-verklaring
van overeenstemming
Deze apparaten voldoen aan de fundamentele eisen en overige voorschriften van de
richtlijnen 1999/5/EU, 89/336/EU en 73/23/EU. Het verklaring is op internet onder
www.sennheiser.com beschikbaar. Voor inbedrijfstelling dient u de afzonderlijke
landspecifieke voorschriften in acht te nemen!

Batterijen
De bijgeleverde batterijen kunnen worden gerecycled. Verwijder a. u. b. de
batterijen op een milieuvriendelijke manier (bijv. recycling of teruggave in
de vakhandel). Vervang alleen versleten batterijen om het milieu te
beschermen.

WEEE-verklaring
Uw Sennheiser-product is ontworpen voor en gebouwd uit hoogwaardige
materialen en componenten die gerecycled kunnen worden en dus geschikt
zijn voor hergebruik. Dit symbool betekent, dat elektrische en elektronische
apparatuur aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het huisvuil
apart moet worden ingeleverd.

Breng dit apparaat naar een van de plaatselijke verzamelpunten of naar een kringloop-
winkel. Help s.v.p. mee, het milieu waarin we leven te beschermen.
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