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U heeft de juiste keuze gemaakt!
Dit product van Sennheiser zal u jarenlang overtuigen van z‘n
betrouwbaarheid, zuinigheid en eenvoudige bediening. Dat garandeert
Sennheiser met zijn goede naam en zijn in meer dan 50 jaar verworven
competentie als fabrikant van hoogwaardige, elektro-akoestische
producten, „Made in Germany“.

Neem een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen. Wij willen
graag dat u eenvoudig en snel van deze techniek kunt genieten.
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1 Korte beschrijving
De handzender SKM3072-U werkt op maximaal 32 frequenties met name
in het storingvrije UHF-bereik. De zender is flexibel inzetbaar voor de
overdracht van spraak en zang.

2 Kenmerken
� Max. 32 schakelbare UHF-zendfrequenties, PLL-gestuurd

� HiDyn plus™ ruisonderdrukkingssysteem
met 110 dB (A) ruisspanningsafstand

� Ingangsgevoeligheid schakelbaar op 4 niveaus

� Speciale bescherming tegen onjuiste bediening
(„lock“-functie) tegen onopzettelijk uitschakelen van de zender

� LCD-display voor frequentie/kanaal, gevoeligheid, „lo bat“
en bescherming tegen onjuiste bediening („lock“-functie)

� Geïntegreerde antenne

� Verwisselbare microfoonkop voor verschillende
toepassingen, beschikbaar zijn:

ME 3005 e ondensator-microfoonkop met
supernierrichtkarakteristiek
voor zang / “close miking“. Wordt
meegeleverd be de SKM 3072-U.

ME 3005: Condensator-microfoonkop met
supernierrichtkarakteristiek voor
moderatie met grotere spreekafstand.
Wordt meegeleverd be de SKM 3072-U-x.

3 Sennheiser-informatie
Informatie over de vele combinatiemogelijkheden van de Sennheiser produc-
ten en over het gebruik van meerkanaalsinstallaties vindt u in de brochure
„HF-techniek“. De brochure is verkrijgbaar bij de Sennheiser importeur.

Actuele informatie met betrekking tot Senn-
heiser producten vindt u ook op internet
onder „http://www.sennheiser.com“.

De verkoop van Sennheiser producten geschiedt uitsluitend via
geautoriseerde vertegenwoordigers. Rechtstreekse leveringen aan
particulieren is helaas niet mogelijk.
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4 Bedieningselementen

� Toets „SET“

� Toets „�“

� Toets „�“

� Toets „POWER“

Het display informeert u:

als standaarddisplay:

� over het nog beschikbare batterijvermogen

� over de zendfrequentie of het kanaalnummer

in het bedieningsmenu:

� over de gevoeligheid van de microfoon

� over de bescherming tegen onjuiste bediening („lock“-functie)
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INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN

BESCHERMKAP VERWIJDEREN

KANAAL OF ZENDFREQUENTIE SELECTEREN
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GEVOELIGHEID MICROFOON INSTELLEN

ZENDFREQUENTIE/ZENDKANAAL SELECTEREN

KANAALNUMMER TOEWIJZEN

BESCHERMING TEGEN ONJUISTE BEDIENING ACTIVEREN

BESCHERMING TEGEN ONJUISTE BEDIENING DEACTIVEREN

6 Ruisonderdrukking door HiDyn plus™

Vooruitgang die u kunt horen:

Dit apparaat is voorzien van HiDyn plus™, het Sennheiser ruis-
onderdrukkingssysteem. HiDyn plus™ reduceert storingen in het
zendtraject. Het verhoogt de ruisspanningsafstand bij de draadloze
geluidsoverdracht tot max. 110 dB. Het dynamisch bereik van een CD
bedraagt max. 96 dB (16-bit omvormer) en wordt daardoor nog ver
overtroffen.

HiDyn plus™ is een breedbandcompressiemethode die de NF-piek aan de
zenderzijde in een verhouding van 2:1 (m.b.t. dB) comprimeert en aan
de ontvangstzijde exact in spiegelbeeld weer expandeert. De optimalisering
van het dynamische proces en de ondersteunende werking van de
regelversterker in de zender verminderen het moduleren in grote mate.

HiDyn plus™ is speciaal ontwikkeld voor de hoogwaardige draadloze
podium- en studiotechniek en Sennheiser heeft hiervoor het patent
verkregen.

Opmerking

Alleen ontvangers die eveneens van HiDyn plus™ zijn
voorzien, werken probleemloos met de handzender SKM
3072-U. Wanneer dit niet het geval is, dan is de dynamiek
drastisch verminderd en klinkt de overdracht helder en
scherp. HiDyn plus™ kan op de handzender SKM 3072-U
niet worden uitgeschakeld.
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7 Verwisselen van de microfoonkop
De microfoonkop van de handzender SKM3072-U kan worden verwis-
seld. Voor verschillende toepassingen kan zo altijd de juiste microfoon
worden gebruikt. Beschikbaar zijn:

ME 3005 e Condensator-microfoonkop
met supernierrichtkarakteristiek
(wordt meegeleverd) voor zang/“close miking“.

ME 3005 Condensator-microfoonkop met
supernierrichtkarakteristiek voor
moderatie met grotere spreekafstand.

Om de microfoonkop te verwisselen wordt deze losgeschroefd en
vervolgens losgetrokken.

8 Plaatsen van de batterij/accu
� Om de batterij te plaatsen, wordt de microfoonkop losgeschroefd

en losgetrokken. Daarachter bevindt zich het deksel van het
batterijvak.

� Ontgrendel en open het deksel van het batterijvak.

� Leg de batterij, type 6 LR 61 (9 volt blok), met de contacten naar
beneden in het vak. Let daarbij op de plus-/minmarkering.
Wanneer de batterij verkeerd om in het vak wordt gelegd, maakt
deze geen contact, zodat de zender niet beschadigd wordt.

� Sluit het batterijvak en vergrendel het weer.

� Steek de microfoonkop erop en schroef deze vast.

9 Inbedrijfstelling

Inschakelen

� Met een korte druk op de toets „POWER“ wordt de handzender
SKM 3072-U ingeschakeld. Op het display kunt u de zelftest
volgen, dit is echter voor de bediening niet van belang.

� Na ca. twee seconden rust de PLL-schakeling, de handzender SKM
3072-U is klaar voor gebruik op de vooraf geselecteerde frequentie.

Op het display verschijnt nu de ingestelde frequentie of het
kanaalnummer (� hoofdstuk 13). Eveneens wordt het resterende
batterijvermogen weergegeven (� hoofdstuk 10).

Uitschakelen

� Om uit te schakelen drukt u langer dan een seconde op de toets
„POWER“.

� Op het display verschijnt kort „OFF“, vervolgens gaat het display
uit.
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10 Aanduiding batterij-/accuvermogen
Het display geeft het (resterende) vermogen van de geplaatste batterij/
accu aan. De displays voor de werking met batterij en accu verschillen.

Werking met een batterij:

� Wanneer alle acht LCD-segmenten zichtbaar zijn, is er voldoen-
de batterijvermogen.

� Vier zichtbare LCD-segmenten geven aan dat ongeveer de helft
van het vermogen nog beschikbaar is.

� Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft het display alleen het laatste
LCD-segment aan en de waarschuwing „LoBAt“ knippert in
wisselwerking met de weergave van de zendfrequentie/het
zendkanaal. Er moet nu binnen 10 minuten een nieuwe batterij
worden geplaatst.

Werking met een accu (aanduiding alleen bij gebruik van
Sennheiser-accu SA 1032):

� Wanneer alleen het rechter LCD-segment zichtbaar is, is er
voldoende accuvermogen.

� Wanneer de accu bijna leeg is, geeft het display alleen het laatste
LCD-segment aan en de waarschuwing „LoBAt“ knippert in
wisselwerking met weergave van de zendfrequentie/het
zendkanaal. Er moet nu binnen 10 minuten een nieuwe accu
worden geplaatst.

� Tussenliggende vermogens worden niet (zoals bij de batterij)
aangegeven.

Accu’s van andere fabrikanten worden door de elektronica niet
herkend en als onjuist weergegeven.

11 Sennheiser-zenders melden hun
batterijvermogen aan de ontvanger

De handzender SKM 3072-U zendt tegelijkertijd met het radiosignaal
onhoorbare informatie over het nog beschikbare batterij- c.q.
accuvermogen. Met de Sennheiser-ontvangers EM 3031/EM 3032/EM
3532 c.q. EM 1046 kan deze informatie worden verwerkt.

12 Bescherm- en markeringskap openen
en verwijderen

Druk onder de microfoonschacht op het geribbelde gedeelte. Op deze
manier ontgrendelt u de bescherm- en markeringskap en kunt u deze net
zover terugschuiven tot u geen weerstand meer voelt. De
bedieningselementen zijn nu toegankelijk.

De bescherm- en markeringskap kan worden vervangen. Hiervoor trekt
u deze verder, over de weerstand heen. Om onderscheid te maken bij
gebruik van meerdere handzenders SKM 3072-U kunt u verschillende,
met kleuren gemarkeerde kappen gebruiken. Deze worden meegeleverd.

13 Kanaalnummer- of zendfrequentieweergave
Wanneer u uw handzender SKM 3072-U heeft ingeschakeld, ziet u op
het display hoe de PLL naar de ingestelde zendfrequentie gaat. Dit proces
duurt ca. 2 tot 3 seconden. Daarna wordt - als standaardweergave - de
gekozen zendfrequentie of het kanaalnummer weergegeven.

Met de toetsen „�“ en „�“ kunt u dan kiezen of u de zendfrequentie of
het kanaalnummer op het display wilt zien. Uw keuze wordt opgeslagen
en blijft ook na opnieuw in-/uitschakelen bewaard.

� Toets „�“: De weergave van de zendfrequentie is voor de technicus
van groter belang; hij kan zo controleren in welk kanaalraster
wordt gezonden, of de kanalen interfereren, enz.

� Toets „�“: Degene op het podium kan gemakkelijker omgaan
met een kanaalnummer, dat zowel op de zender als de ontvanger
is ingevoerd.

batterijvermogen
accuvermogen



115114

Met drie toetsen kunnen alle functies worden ingesteld:

op de ontvanger               op de zender

14 Basisfuncties van het
Sennheiser bedieningsmenu

Een bijzonder kenmerk van de Sennheiser 3000-serie is de gelijke
bediening van de zenders en ontvangers. Onder spanning, zoals op het
podium en tijdens de uitzendingen, komt het erop aan razendsnel en
nauwkeurig in de werking in te kunnen grijpen. De bediening moet
blindelings en op ieder apparaat met dezelfde handelingen kunnen wor-
den uitgevoerd.

� Met de „SET“-toets begint iedere instelling:

Wanneer hier kort op wordt gedrukt, gaat het display knipperen.
U bevindt zich in het bovenste menuniveau. Wanneer er meteen
daarna nogmaals kort op wordt gedrukt, gaat het display naar
het volgende menupunt, dan naar het volgende, het volgende
enzovoort, totdat alle menupunten zijn doorgelopen. Vervolgens
begint het proces weer van vooraf aan.

� Met de toetsen „�“ en „�“ wordt het betreffende
menupunt ingesteld:

Afhankelijk van in welk menupunt u zich bevindt, kan het
volgende worden ingesteld:

Op de ontvanger Op de handzender

de ontvangstfrequentie de gevoeligheid vande microfoon
het ontvangstkanaal de zendfrequentie van het zendkanaal

de bescherming tegen onjuiste
bediening („lock“- functie)

� Met de „SET“-toets wordt de instelling opgeslagen:

Instellingen die „veiligheidsrelevant“ zijn of die het hele draadloze
systeem kunnen beïnvloeden, treden pas in werking wanneer deze
zijn opgeslagen. Hiervoor drukt u nogmaals de „SET“-toets lan-
ger dan een seconde in. Het display geeft ter bevestiging kort
„Sto“ aan en keert vervolgens terug naar de standaardweergave.

Wanneer u langer dan 14 seconden geen van de toetsen „�“ en
„�“ of „SET“ indrukt, wordt het bedieningsmenu automatisch
weer verlaten en de microprocessor schakelt terug naar de
standaardweergave.

15 Gevoeligheid instellen
Na een korte druk op de toets „SET“ verschijnt op het display de vooraf
gekozen instelling van de gevoeligheid. De mogelijke instellingen van de
microfoonkop ME 3005 e zijn:

0 dB voor zangers met een zacht stemgeluid
-10 dB voor zangers met een normaal stemgeluid, op afstand
-20 dB voor zangers met een krachtig stemgeluid
-30 dB voor rockzangers / “close-miking”

De mogelijke instellingen van de microfoonkop ME 3005 zijn:

 0 dB voor sprekers met een zacht stemgeluid
-10 dB voor sprekers met een normaal stemgeluid, op afstand
-20 dB voor sprekers met een krachtig stemgeluid
-30 dB voor sprekers die van dichtbij in de microfoon

spreken, bijv. bij presentaties

Met de toetsen „�“ en „�“ kunt u de instelling veranderen. Wanneer u
langer dan 14 seconden geen van de toetsen „�“, „�“ of „SET“ indrukt,
wordt het bedieningsmenu automatisch weer verlaten en de
microprocessor schakelt terug naar de weergave van de zendfrequentie
of het kanaalnummer. Het display keert terug naar de standaardweergave.

Opmerking

Zodat u het resultaat van de afzwakking
meteen kunt testen, werkt deze nieuwe
instelling onmiddellijk en blijft deze
bewaard; apart opslaan is niet
noodzakelijk.

Tip:

Probeer de instelling meerdere malen uit.
Bedenk met name dat in een lege zaal het
volume als veel luider wordt ervaren dan later
wanneer er publiek aanwezig is. De ervaring
leert dat gebruikers veel luider spreken
wanneer er publiek aanwezig is.
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16 Selecteren van de mogelijke zendfrequenties
Uw SKM 3072-U kan op één van maximaal 32 verschillende frequenties
zenden. Deze frequenties en hun volgorde zijn in de fabriek
ingeprogrammeerd. Wijzigingen hieraan worden uitgevoerd door uw
Sennheiser importeur, hij beschikt over de hiervoor noodzakelijke hard-
en software.

� Met een druk op de toets „SET“ gaat u vanuit de standaar-
dweergave naar het menu. Druk nogmaals op „SET“, vervolgens
begint de weergave van de zendfrequentie in wisselwerking met
het kanaalnummer te knipperen.

� Met de toetsen „�“ en „�“ kunt u de zendfrequentie veranderen.

Wanneer aan de zendfrequenties kanaalnummers zijn toegewezen,
worden deze in wisselwerking met de geselecteerde zendfrequen-
tie aangeduid. Wanneer er geen kanaalnummers zijn ingevoerd
(toestand op moment van levering) verschijnt daarvoor „CH ---“
=> kanaalnummer invoeren en toewijzen (� hoofdstuk 17).

� Druk tenslotte langer dan één seconde op toets „SET“. De instelling
is nu opgeslagen. Het display geeft ter bevestiging kort „Sto“ aan
en keert vervolgens terug naar de standaardweergave.

Opmerking:

Pas na het opslaan, dus pas nadat u langer dan één seconde op de
toets „SET“ heeft gedrukt, schakelt de PLL naar de nieuwe
zendfrequentie, het display stopt met knipperen.

Wanneer het instellen van de zendfrequentie geannuleerd moet
worden, is een kort(!) aantippen van de toets „SET“ voldoende.

Wanneer langer dan 14 seconden geen van de drie programmeer-
toetsen wordt ingedrukt, blijft het apparaat op de laatst gekozen
zendfrequentie staan. Het display keert terug naar de
standaardweergave.

17 Kanaalnummer invoeren en toewijzen
U kunt kanaalnummers toewijzen aan de ingevoerde frequenties
(� hoofdstuk 16). Deze kanaalnummers tussen 001 en 255 kunt op
de handzender SKM 3072-U zelf invoeren.

� Met een druk op de toets „SET“ gaat u vanuit de standaard-
weergave naar het menu.

� Druk nu nog twee keer op „SET“. De aanduiding „Ch---“ of het
voor de actuele zendfrequentie ingestelde kanaalnummer begint
te knipperen op het display.

� Kies nu met de toetsen „�“ en „�“ het gewenste kanaalnummer.
Wanneer u een toets ingedrukt houdt, lopen de kanaalnummers
snel door.

� Sla uw invoer op door lang - langer dan een seconde - op de toets
„SET“ te drukken. Het display geeft ter bevestiging kort „Sto“
aan en keert vervolgens terug naar de standaardweergave.

Wanneer u later het ingeprogrammeerde kanaal kiest, zendt de
handzender SKM 3072-U met de bijbehorende toegewezen
frequentie.

Opmerking:

Wanneer langer dan 14 seconden geen van de drie programmeer-
toetsen wordt ingedrukt, blijft het apparaat op de laatst gekozen
zendfrequentie staan. Het display keert terug naar de
standaardweergave. Ook het laatst gekozen kanaalnummer blijft
bewaard.
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18 Toetsen blokkeren/bescherming
tegen onjuiste bediening

U kunt op uw handzender SKM 3072-U de „POWER“-toets blokkeren. U
voorkomt hiermee dat een gebruiker, die niet gewend is met de handzender
SKM 3072-U om te gaan, de zender onopzettelijk uitschakelt.

Vergrendelen

� Met een druk op de toets „SET“ gaat u vanuit de standaar-
dweergave naar het menu.

� Druk nu nog driemaal op „SET“ totdat op het display de weergave
„Loc“ gaat knipperen.

� Druk tenslotte langer dan een seconde op de toets „SET“. De
instelling is nu opgeslagen. Het display geeft ter bevestiging kort
„Sto“ aan en keert vervolgens terug naar de standaardweergave.

De toets „POWER“ is nu vergrendeld. Wanneer hier onopzettelijk
op wordt gedrukt, geeft het display kort „Loc“ aan en keert
vervolgens terug naar de standaardweergave. Met de toetsen „�“
en „�“ kunt u nog kiezen of u de zendfrequentie of het
kanaalnummer op het display wilt zien.

Ontgrendelen

� Druk eenmaal kort op „SET“. De melding „Loc“ begint te
knipperen.

� Houdt vervolgens de toets „SET“ langer dan één seconde
ingedrukt.

� Het display keert terug naar de standaardweergave. Alle toetsen
kunnen nu weer gewoon worden bediend.

19 Bijpassende Sennheiser-ontvangers
Uw handzender SKM 3072-U werkt optimaal samen met alle Sennheiser-
ontvangers uit de 3000 serie. Alle apparaten uit deze klasse bezitten
dezelfde prijs/prestatieverhouding:

� EM 3031, bestelnr. 04000

� EM 3032, bestelnr. 04200

EM 3532, bestelnr. 04400 (niet afgebeeld)

De handzender SKM 3072-U is compatibel met alle Sennheiser-
ontvangers, de apparaten ondersteunen elkaar echter niet in alle
kenmerken. De handzender SKM 3072-U is opwaarts compatibel met de
5000-serie, de 1000-serie ontvangt het telegram over het batterijvermogen
daarentegen niet.

Uw handzender SKM 3072-U heeft af fabriek ingeprogrammeerde
zendfrequenties. Wanneer u deze instelling wilt veranderen, neem dan
contact op met uw importeur, hij beschikt over de benodigde hard- en
software.

20 Aanbevolen accessoires
� Microfoonkop ME 3005, voor moderatie art.nr. 04573

� MZW 4032 A, windscherm, anthraciet art.nr. 02987

� MZW 4032, windscherm,
verschillende kleurmarkeringen
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22 Veiligheidsaanwijzingen

� Open elektrische apparaten nooit zelf. Deze werkzaamheden mogen
alleen door geschoold, vakkundig personeel worden uitgevoerd.

� Gebruik uw handzender SKM 3072-U indien mogelijk alleen in
droge ruimtes, bij buitenopnames moet hij tegen direct vocht (re-
gen) worden beschermd. Gebruik bij buitenopnames daarom in
principe ook de bescherming tegen de wind!

� Voor de reiniging is het voldoende uw handzender SKM 3072-U
met een enigszins vochtige doek af te vegen. Gebruik geen
oplosmiddel.

23 Technische gegevens/afmetingen
HF-uitgangsvermogen typ. 30 mW
Zendfrequenties 1 - 32
Frequentiebereik 470 - 960 MHz
Frequentievoorbereiding PLL-synthesizertechniek
Max. schakelbandbreedte 32 MHz
Frequentie-afwijking < 10 kHz
Extra golfuitzending < 4 nW
Modulatie/voorversterking breedband FM/50 ms
Nominale zwaai/piekzwaai (1 kHz) ±  40 kHz/±  56 kHz
Ruisonderdrukkingssysteem HiDyn plus™

Frequentiebereik 80 - 18.000 Hz
Ruisspanningsafstand 110 dB (A)
Vervormingsfactor < 0,3% (1 kHz/nom. slag)
Gevoeligheid schakelbaar in 4 niveaus in

stappen van 10 dB
Max. geluidssterkte 154 dB (SPL (ME 3005 E)
Voedingsspanning 1 x 9 V alkaline-batterij (of accu)
Stroomverbruik
bij nominale spanning ca. 50 mA
Werkingstijdenca. 8 u,
alkaline-batterij ca. 2 u, accu
Afmetingen in mm 255 x 50
Gewicht met batterij ca. 350 g

Leveringsomvang SKM 3072-U 1 handzender SKM 3072-U
met microfoonkop ME 3005 e

1 9-V alkaline-batterij
1 statiefklem MZQ
8 met kleuren gemarkeerde

beschermkappen
1 etui
1 gebruiksaanwijzing

Leveringsomvang SKM 3072-U-x 1 handzender SKM 3072-U
met microfoonkop ME 3005

1 9-V alkaline-batterij
1 statiefklem MZQ
8 met kleuren gemarkeerde

beschermkappen
1 etui
1 gebruiksaanwijzing

21 Checklist voor storingen

Geen werking:

Batterij leeg, batterij vervangen! (� hoofdstuk 8), batterij niet of verkeerd
om geplaatst. De zender is defect (=> laten repareren!).

Geen overdracht:

Ontvanger of zender niet ingeschakeld of op een andere frequentie.

Kort ruisen van de installatie of korte onderbreking:

Plaats van de ontvangstantenne ongunstig. Is er nog zichtverbinding tus-
sen zender en antenne?

Microfoon te zacht/te luid?:

Gevoeligheid te laag/te hoog ingesteld
(=> Gevoeligheid instellen! � hoofdstuk 15).

Bij inschakelen eerst de melding „3072-U“ dan „Lo bat“,
vervolgens wordt de zender uitgeschakeld:

Resterend batterijvermogen is niet voldoende om de werking te starten
(=> batterij vervangen! � hoofdstuk 8).

Zender schakelt tijdens de werking uit:

Na langere weergave „Lo bat“ in wisselwerking met de frequentie-/
kanaalaanduiding is de batterij helemaal leeg, de zender is uitgeschakeld.
(=> batterij vervangen! � hoofdstuk 8).

Zender kan niet worden uitgeschakeld:

Bescherming tegen onjuiste bediening („lock“-functie) is geactiveerd. De
aanduiding „Loc“ wordt kort weergegeven (=> bescherming tegen onjuiste
bediening deactiveren! � hoofdstuk 18).

Zender kan niet op „CH xxx“ worden omgeschakeld:

Geen kanaalnummer vastgelegd, „CH---“ wordt kort weergegeven, zender
schakelt terug naar de frequentieaanduiding (=> kanaalnummer invoeren!
� hoofdstuk 17).

Sterke tjilpgeluiden:

Twee zenders werken op dezelfde frequentie, er zijn storingen op de
gekozen frequentie (=> frequentie wisselen op de zender en de ont-
vanger! � hoofdstuk 16).
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