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SI 30 GEBRUIKSAANWIJZING
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KORTE BESCHRIJVING
De tweekanaals infraroodzender SI 30 is bedoeld voor draadloze 
geluidsoverdracht in samenwerking met Sennheiser infraroodont-
vangers.

• De tweekanaals infraroodzender SI 30 is geschikt voor draadloze 
geluidsoverdracht in mono voor ruimtes tot 80 m2 apperviak en 
in stereo tot 40 m2.

• Hij maakt deel uit van Sennheiser’s modulaire infrarood-syste-
men, waarmee voor elke willekeurige ruimte een oplossing is te 
creeren. 

 Een broschure van de modulaire systemen vindt u bijges-
loten.

VOORZIENINGEN
• Automatisch in en uitschakelen, gestuurd door het audiosignaal
• Aan/uit-indicatie (groene LED)
• Keuzeschakelaar voor de zendfrequenties
• Automatische uitgangsniveauregeling
• Uitgang voor het aansluiten van extra infraroodstralers

BIJPASSENDE SENNHEISER INFRAROODONTVANGERS
RI 150, RI 250, RI 250-J, RI 300, RI 500, RI 250-S, HDI 302, HDI 380

11 infrarood zenddiodenaan/uit-indicatie,
groene LED 
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INSTALLATIE
• De zender moet zo hoog mogelijk (minstens op ooghoogte) en op 

de ontvangers gericht staan.

• De zender moet vrij kunnen uitstralen! Er mogen zich geen ob-
stakels zoals boekenplanken, gordijnen, etc. tussen de zender en 
ontvanger bevinden.

AANSLUITEN OP HET LICHTNET
Verbindt de connector van de netadapter NT 20 met de aansluiting 
(S) op de zender. Let op de kunststof ribbels: de connector past maar 
op één manier. Sluit dan de netadapter op een wandkontaktdoos 
aan.

AANSLUITEN VAN DE AUDIO
Met de meegeleverde audiokabel verbindt u de audio-ingang (N) van 
de infraroodzender met de hoofdtelefoonuitgang van de signaalbron. 
Heeft de bron geen 3,5 mm of 6,3 mm jack-aansluiting, dan kan uw 
leverancier ongetwijfeld de juiste veloopadapter leveren.

AANSLUITEN VAN EXTRA INFRAROODSTRALERS
Om grote uimtes te bestralen, gebruikt u de extra infraroodstralers  
SZI 1029, SZI 1015 of SZI 30 (zie ook de bijgesloten brochure). Deze 
sluit u aan op de 3,5 mm mono jack (Z).

aansluiting
netvoeding (S)

kreuzeschakelaar
kanaal 1, 2, stereo (B)

aansluiting voor
extra stralers (2)audio-ingang (N)
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INREGELEN VAN DE AUDIO
Regel het volume op een gemiddelde waarde af.

 OPMERKING
 Bij de huidige TV’s wordt het volume van de hoofdtelefoon-

uitgang vaak apart geregeld. Zie daarvoor de gebruiks-
aanwijzing van uw TV.

U kunt ook de recorder-uitgang gebruiken (Bijvoorbeeld van een 
versterkings-installatie). Deze is meestal niet regelbaar, maar levert 
voldoende signaal voor een goede werking van de zender.

OMSCHAKELEN KANAAL 1, 2, STEREO / FREQUENTIEKEUZE
Met de keuzeschakelaar (B) op de achterzijde van de SI 30 bepaalt 
u welke frequentie de infrarooddraaggolf voor de geluidsoverdracht 
gebruikt. Het signaal is op de volgende manier in de 3,5 mm jack 
aangesloten.

Stereo of 
tweekanaalsgeluid

Mono kanaal 1 
(2,3 MHz)

Mono kanaal 2 
(2,8 MHz)

Aansluiten op 
een stereo-uitgang

Aansluiten op 
een mono-uitgang

Aansluiten op 
een mono-uitgang

Let op: Bij gebruik in mono kunt u een tweemaal zo groot oppervlak bestralen!
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INSCHAKELEN: NEE!
De zender SI 30 en de netadapter NT 20 hebben geen aan/uit-
schakelaar. 
De groene LED L1 op de voorzijde geeft aan of de zender werkt. Het 
stroomverbruik in de standby-stand is minimaal. Als u echter langere 
tijd weg bent, kunt u voor de zakerheid de netsteker loshalen, zoals u 
dat ook doet bij andere elektrische apparaten.

AUTOMATISCH IN/UITSCHAKELEN
De zender wordt automatisch ingeschakeld door het audiosignaal 
van de signaalbron (L1 brandt). Is er langer dan 3-4 minuten geen 
signaal geweest, dan schakelt de zender weer uit (L 1 brandt niet). 

Voor inschakelen is echter wel een bepaaldt signaalniveau nodig. 
Is deze te gering, dan schakelt de zender ook na 3-4 minuten uit. In 
dat geval moet u het volume van de signaalbron verhogen (zie ook 
Inregelen van de audio). 

WAT WORDT MEEGELEVERD
• 1 zender SI 30
• 1 audiokabel met 3,5 mm jack
• 1 adapter 3,5 mm/6,3 mm

ACCESSOIRES   (niet meegelsvard)

• Zie ook bijgesloten brochure
• 1 netadapter NT 20 van de juiste waarde (120, 230, 240 V);
 vermogen naar keuze voor gebruik los of met extra straler  

SZI 30
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TECHNISCHE GEGEVENS

Werking, schakelbaar I  mono ingang op kanaal 1
  II mono ingang op kanaal 2
  oo  stereo, kanaal 1+2

Modulatie FM
Draaggolffrequentie kanaal 1: 2,3 MHz
  kanaal 2: 2,8 MHz
Frequentiezwaai nom. ± 50 kHz
Aantal zenddioden 11
Preëmfase 50 µs
Weergavebereik audio 30 - 18.000 Hz
Vervorming ≤ 1 %
Ruisspanningsafstand ≥ 74 dBA, eff.
  ≥ 63 dB (CCIR 468-2), piek

Neveauregeling automatisch

Ingangsaansluiting 3,5 mm jack, stereo
  (adapter naar 6,3 mm is meegele-
verd)

HF-uitgang 3,5 mm jack, mono

Ingangsspanning, voor
nominale uitgang 45 mV - 4 V

Automatisch inschakelen ja

Ingangsspanning voor
automatisch inschakelen > 45 mV

Aan/uit-indicatie groene LED

Bedrijfsspanning 24 - 27 V DC

Stroomopname 180 mA

Opgenomen vermogen, standby ca. 3,5 W

Afmetingen ca. 118 x 25 x 90 mm
Gewicht zender ca. 140 g

Wijzigingen en fouten voorbehouden.
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