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For din sikkerhet

For din sikkerhet
Følg under alle omstendigheter sikkerhetsanvisningene som følger 
med sentralenheten ADN CU1. De inneholder viktig informasjon 
for farefri drift av produktet samt produsenterklæringer og opplys-
ninger om garanti.

Du finner en utførlig bruksveiledning for hele ADN-konferansesys-
temet

• på Internett: www.sennheiser.com
• eller på DVD-ROM-en som følger med sentralenheten 

ADN  CU1.

Mikrofonenheter ADN D1/C1 og 
ADN-W D1/C1
Den trådbundne delegatenheten ADN D1 og ordstyrerenheten ADN C1 samt 
den trådløse delegatenheten ADN-W D1 og ordstyrerenheten ADN-W C1 er en 
del av konferansesystemet Sennheiser ADN. 

IN    OUT

For å sikre komplett driftssikkerhet i en redundant 
ringkobling har programvaren til enhetene ADN C1 
og ADN D1 gjennomgått en revisjon. Hvis enhetene 
i maskinvarerevisjon 1 (ingen merking på merkes-
kiltet) kombineres med enhetene i maskinvarerevi-
sjon 2 (merking på merkeskiltet med “HW: v2”), er 
sviktsikkerhet gitt kun i begrenset grad.

Ved redundant ringkobling skal kun enheter med 
maskinvarerevisjon 2 benyttes.



Leveranseomfang

Leveranseomfang

ADN standard systemkomponenter
1 Delegatenhet ADN D1 eller  

ordstyrerenhet ADN C1

1 Bruksveiledning

De trådbundne enhetene ADN D1 og ADN C1 leveres driftsklare. En-
hetene må kobles til sentralenhetene ADN CU1 med systemkabler (du 
finner detaljert informasjon i ADN-systemets bruksveiledning).

ADN trådløskomponenter
Konsoll til trådløs enhet 
1 Konsoll til delegatenhet ADN-W D1 eller ordstyrerenhet ADN-W C1 

(uten batteri og svanehalsmikrofon)

1 Bruksveiledning

Trådløst enhetssett til delegatenhet
1 Konsoll til trådløs enhet ADN-W D1

1 Litiumionbatteri ADN-W BA

1 Svanehalsmikrofon (alt etter versjon ADN-W MIC 15-39 eller 36-29)

3 Bruksveiledninger (hhv. en til trådløs enhet, batteri og svanehalsmi-
krofon)

For å bruke de trådløse enhetene trenger man i tillegg et batteri 
ADN-W BA og en svanehalsmikrofon ADN-W MIC 15 eller ADN-W 
MIC 36.



Komponenter som kreves for drift

Komponenter som kreves for drift
Trådbundne og trådløse komponenter kan kombineres etter ønske.

Sentralenhet
Antall Betegnelse Art.nr. Funksjon 

1 ADN CU1-EU sentralenhet 
EU-versjon

505553 Styring av konferansen 
(trådbundet og trådløs), 
spenningsforsyning av 
maks. 40 enheter og/eller 
antennemodul

ADN CU1-UK sentralenhet 
UK-versjon

505554

ADN CU1-US sentralenhet 
US-versjon

505555

Trådbundne standardkomponenter
Spenningsforsyning
Antall Betegnelse Art.nr. Funksjon 

1 - 15  
(ekstra)

ADN PS-EU spenningsfor-
syning EU-versjon

505546 Spenningsforsyning av 
enheter ved enkel eller 
redundant kabling, til 
konferanser med maks. 
400 enheter

ADN PS-UK spenningsfor-
syning UK-versjon

505547

ADN PS-US spenningsfor-
syning US-versjon

505548

Mikrofonenheter
Antall Betegnelse Art.nr. Funksjon 

maks. 
400

ADN D1 delegatenheter 502758 til innlegg i en konferanse

1 - 10 
(ekstra)

ADN C1 ordstyrerenheter 502759 for å styre en konferanse



Komponenter som kreves for drift

Systemkabel
Systemkablene er svarte og har to skjermede RJ45-plugger.

Antall Betegnelse, lengde Art.nr. Funksjon 

forskjel-
lige

SDC CBL RJ45-2, 2 m 009842 for å koble komponenter 
og mikrofonenheter til 
hverandre

SDC CBL RJ45-3, 3 m 009843

SDC CBL RJ45-5, 5 m 009844

SDC CBL RJ45-10, 10 m 009845

SDC CBL RJ45-20, 20 m 009846

SDC CBL RJ45-50, 50 m 009847

Trådløse komponenter
Antennenmodul
Antall Betegnelse Art.nr. Funksjon 

1 - 4 ADN-W AM antennemodul 504743 for trådløs dataoverfø-
ringADN-W AM-US antennemo-

dul US-versjon
505715

Trådløse enheter
Antall Betegnelse Art.nr. Funksjon 

maks. 
150

ADN-W D1 trådløse delega-
tenheter

504748 til innlegg i en konfe-
ranse

1 - 10  
(ekstra)

ADN-W C1 trådløse 
ordstyrerenheter

504745 for å styre en konferanse

avhengig 
av antall 
trådløse 
enheter

ADN-W BA batteri til trådlø-
se enheter

504744 for spenningsforsyning 

ADN-W MIC 15-39 504750 Svanehalsmikrofoner til 
innleggADN-W MIC 36-29 504751

ADN-W MIC 15-50 504752

ADN-W MIC 36-50 504753

Ytterligere tilbehør til ADN-konferansesystemet finner du på 
www.sennheiser.com.



Produktoversikt ADN D1/C1 

Produktoversikt ADN D1/C1 
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1 Mikrofonmunnstykke med  
vindbeskyttelse

7 Mikrofonknapp 

2 Lysring 8 Mikrofonknappdiode

3 Hodetelefonbøssing 9 Høyttaler

4 Prioritetsknapp 10 Bøssing inngang IN 

5 Next-knapp 11 Bøssing utgang OUT 

6 Lydstyrkeknapp til hodetelefon 12 Merkeskilt (se undersiden)



Produktoversikt ADN-W D1/C1

Produktoversikt ADN-W D1/C1
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1 Mikrofonmunnstykke med vindbeskyttelse 
ADN-W MIC 15: fastklebet 
ADN-W MIC 36: påskjøvet

8 Mikrofonknapp-LED

2 Lysring 9 Høyttaler

3 Hodetelefonbøssing 10 Festegjenge

4 Prioritetsknapp 11 Glidekontakter

5 Next-knapp 12 Mikrofontilkobling

6 Lydstyrkeknapp til hodetelefon 13 Skyveskinner til batteri  
ADN-W BA

7 Mikrofonknapp 14 Tilkobling til batteri 
ADN-W BA

15 Merkeskilt



Klargjøre trådløse enheter ADN-W D1/C1 for bruk

Klargjøre trådløse enheter ADN-W D1/C1 
for bruk
For bruk må de trådløse enhetene kobles til en svanehalsmikrofon (ADN-W MIC 
15 eller ADN-W MIC 36, tilgjengelig i forskjellige lengder). Batteriet ADN-W BA 
forsyner den trådløse enheten med spenning. Konferansesystemet registrerer 
automatisk om de trådløst tilkoblede enhetene er ordstyrer- (ADN-W C1) eller 
delegatenheter (ADN-W D1), og initialiserer dem automatisk. Du finner infor-
masjon om konfigurering av trådløs drift i systemets bruksveiledning eller i 
veiledningen til sentralenheten ADN CU1 og antennemodulen ADN-W AM.

Hvis du ikke kobler en mikrofon til mikrofonenheten, kan du velge å 
bruke konsollen som høyttaler for gjengivelse av konferansekanalen.

Skru svanehalsmikrofon ADN-W MIC 15/36 av/på

12

10

Slik skrur du svanehalsmikrofonen på:

Sett svanehalsmikrofonen på mikrofon-
tilkoblingen  12.

Fest mikrofonen ved å vri den med feste-
gjenget 10 i klokkeretning. Svanehalsmi-
krofonen er nå korrekt tilkoblet enhets-
konsollen.

Slik skrur du svanehalsmikrofonen av:

Løsne mikrofonen med festegjenge 10 
ved å vri den mot klokkeretningen.

Fjern svanehalsmikrofonen forsiktig fra 
mikrofontilkoblingen.

Mikrofonovervåking
Etter at den trådløse enheten er koblet inn, kontrolleres det at enhetens mikro-
fon fungerer slik den skal.

Hvis kontrollen avdekker feil på mikrofonen, blinker mikrofonknappens dioder 8 
og eventuelt også lysringen 2 raskt rødt, og mikrofonen er automatisk deaktivert.

Skift ut den defekte mikrofonen mot en ny mikrofon.
Hvis mikrofonen skrus av og på igjen under drift (trådløs enhet innkoblet), er 
det ikke sikkert at enheten fungerer som den skal. Det kan oppstå lydstyrke-



Klargjøre trådløse enheter ADN-W D1/C1 for bruk

forskjeller eller støyende lyder.

Koble først til mikrofonen og slå deretter enheten på.

Sette inn / ta ut batteri
Slik setter du batteriet ADN-W BA inn i den trådløse enheten:

Kontroller batteriet før du tar det i bruk, slik at du kan være sikker på å ha 
tilstrekkelig kapasitet tilgjengelig og for å kunne utelukke defekte batterier 
(se batteriets bruksveiledning).

Lad ev. batteriet (se batteriets bruksveiledning).

Sky batteriet på batteriskinnene 13 til den trådløse enheten.

813 8

Festeklipsen 8 snepper hørbart på plass og fester batteriet.

Slik tar du batteriet ut av enhetskonsollen:

Trykk på festeklipsen 8 og trekk batteriet ut av batterienheten.

Slå trådløs enhet av/på
Slik slår du den trådløse enheten på:

Trykk på mikrofonknappen 7.
Mikrofonknappdioden 8 og lysringen 2 blinker rødt, og på batteriet ADN-W  BA 
blinker HF-indikatoren for trådløs status 2 langsomt blått. Etter at initialise-
rings- og anmodningsprosedyren er avsluttet på antennemodul ADN-W AM, 
slukner mikrofonknappdioden 8 og lysringen 2. På batteriet ADN-W BA viser 
HF-indikatoren for trådløs status 2 overføringskvaliteten:



Klargjøre trådløse enheter ADN-W D1/C1 for bruk
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ADN-W BA Statusdiode HF-radiosignal-statusindikator 2

 

Farge Forklaring

- god overføringskvalitet

blått, sakte 
blinkende

midlertidige overføringsfeil

blått, hurtig 
blinkende

permanente overføringsfeil

Hvis forbindelse til en antennemodul ikke kan etableres i løpet av 
fem minutter, kobles den trådløse enheten automatisk ut.

Slik kobler du alle trådløse enheter ut:

Trykk AV-/PÅ-bryteren på sentralenheten ADN CU1 i posisjon “0” Sentralen-
heten kobles ut, og displayet slukner.
Antennemodulen ADN-W AM som er tilkoblet sentralenheten, kobles ut. Alle 
innkoblede og tilkoblede trådløse enheter kobler seg automatisk ut etter fem 
minutter.

Hvis du bruker programvaren “Conference Manager”, kan du også 
koble ut alle delegatenheter ved hjelp av musen (du finner nærmere 
informasjon i ADN-systemets bruksveiledning).

Slik kobler du trådløse enheter enkeltvis ut:

Hold mikrofonknappen 7 inne i fem sekunder 
eller:

Ta batteriet ADN-W BA ut av batterirommet (se „Sette inn / ta ut batteri“).
Mikrofonenheten slår seg av. Alle lysdioder slukner.

Hvis du bruker konferansemodus “Trykk for å snakke”, kan den trådlø-
se enheten kun kobles ut ved at batteriet fjernes.

Funksjonen for manuell utkobling ved hjelp av mikrofonknappen kan 
også deaktiveres (du finner nærmere informasjon i ADN-systemets 
bruksveiledning).



Betjene delegatenheter

Betjene delegatenheter
De trådbundne enhetene ADN D1 og de trådløse enhetene ADN-W D1 betjenes 
på samme måte.

Bruke konferanseenhet / anmode om talerett
I konferansemodus “Direkte tilgang” eller “Overskride” (du finner nærmere 
informasjon i ADN-systemets bruksveiledning):

2

8

7

Trykk på mikrofonknappen 7.
Mikrofonen aktiveres. Du kan tale umiddel-
bart. Mikrofonknappdioden 8 og lysringen 
2 lyser rødt. Høyttalerens 9 konferanselyd 
fjernes. Avhengig av konferansemodus og 
innstilt talebegrensning mister sist aktivert 
enhet sin talerett.

I konferansemodus “Trykk for å snakke”:

Trykk mikrofonknappen 7 og hold knappen 
for innleggets varighet inne.
Mikrofonen aktiveres. Du kan tale umiddel-
bart. Mikrofonknappdioden 8 og lysringen 
2 lyser rødt. Høyttalerens 9 konferanselyd 
fjernes.

II konferansesmodus “Anmodning” må talerett tildeles:

Trykk på mikrofonknappen 7.
Avhengig av innstillingen på betjeningsmenyen (du finner nærmere informa-
sjon i ADN-systemets bruksveiledning)

• blinker mikrofonknappdioden 8 grønt og lysringen 2 rødt 

eller 

• blinker kun mikrofonknappdioden 8 grønt.
Mikrofonen aktiveres straks talerett er tildelt av ordstyrer. Mikrofonknappdi-
oden 8 og lysringen 2 lyser rødt. Høyttalerens 9 konferanselyd fjernes. Av-
hengig av konferansemodus og innstilt talebegrensning mister sist aktivert 
enhet sin talerett.



Betjene delegatenheter

Deaktivere mikrofon / tilbakekalle talerettanmodning
Slik deaktiverer du mikrofonen etter at du har snakket hhv. tilbakekaller re-
gistrert talerett (konferansesmodus “Direkte tilgang”, “Overskride” eller “An-
modning”):

Trykk på mikrofonknappen 7 på nytt.
Mikrofonknappdioden 8 og lysringen 2 slukner.

I konferansemodus “Trykk for å snakke”:

Slipp opp mikrofonknappen 7.
Mikrofonknappdioden 8 og lysringen 2 slukner.

Koble til hodetelefon

3

Koble en hodetelefon med 3,5 mm jackplugg til 
hodetelefonbøssingen 3.

Stille inn hodetelefonens lydstyrke

FORSIKTIG
FARE FOR HØRSELSSKADER PÅ GRUNN AV HØY LYDSTYRKE!

Høy lydstyrke som virker på ørene over lengre tid kan føre til per-
manente hørselsskader.

Still inn på middels lydstyrke.

Ikke utsett deg selv eller andre konferansedeltagere for perma-
nent høye lydstyrker.

Vol +

Vol -

6
Slik endrer du lydstyrken:

Vri lydstyrkeknappen 6

• mot høyre for å øke lydstyrken  
eller 

• mot venstre for å redusere lydstyrken.
Ved utkobling tilbakestilles lydstyrken til en 
middels verdi.



Betjene delegatenheter

Lydstyrken til enhetshøyttaleren stilles inn via sentralenheten (du 
finner nærmere informasjon i ADN-systemets bruksveiledning).

Betjene ordstyrerenheter
De trådbundne enhetene ADN C1 og de trådløse enhetene ADN-W C1 betjenes 
på samme måte. 
Ordstyrerenheter har samme funksjoner som delegatenheter, men i tillegg 
ordstyrerfunksjoner. 
På ordstyrerenheter kan man tale til enhver tid, uten registrering. Hvis det bru-
kes flere ordstyrerenheter i konferansesystemet, er disse likestilt.

Tildele en deltager talerett
Alle deltagere som har registrert talerett, settes på en venteliste. Avhengig av inn-
stillingen på betjeningsmenyen:

5

• blinker mikrofonknappdioden 8 grønt og lys-
ringen 2 rødt

eller
• blinker kun mikrofonknappdioden 8 grønt.

Slik tildeler en ordstyrerenhet talerett til neste 
deltager på ventelisten:

Trykk på Next-knappen 5.
Neste deltager på ventelisten får talerett.

Hvis du bruker programvaren “Conference Manager”, kan du også til-
ordne talerett ved hjelp av musen (nærmere informasjon, se ADN-sys-
temets bruksveiledning).

Avslutte konferanser med en ordstyrerenhet eller tilbaketrekke 
talerett (cancel-funksjon)

Hovedmeny
 Konferansemeny
       Slett anmodningsliste ved avbrudd

Still inn funksjonen til prioritetsknappen 4 
på ordstyrerenheten i sentalenhetens be-
tjeningsmeny (“Slett anmodningsliste ved 
avbrudd”):



Betjene delegatenheter

Innstilling Prioritetsknappens funksjon
„PÅ“ Hvis du trykker prioritetsknappen 4, mister alle delegatenhe-

ter taleretten. Eksisterende talerettregistreringer slettes.

„AV“ Hvis du trykker prioritetsknappen 4, mister alle delegaten-
heter som hittil har hatt talerett, sin talerett. Eksisterende 
talerettregistreringer opprettholdes.

4

Trykk lett på prioritetsknappen 4.
Konferanseanlegget fungerer som angitt i tabellen.

Hvis du bruker programvaren “Conference Manager”, kan du også ko-
ble ut alle delegatenheter ved hjelp av musen (nærmere informasjon, 
se ADN-systemets bruksveiledning).

Midlertidig ta bort konferanselyden på alle delegatenheter ved 
hjelp av en ordstyrerenhet (prioritetsfunksjon)
Ved hjelp av prioritetsfunksjonen kan ordstyrer avbryte en diskusjon på et 
hvilket som helst tidspunkt. Taleretten for alle ordstyrerenheter opprettholdes 
konstant.

4

2

8

Hold prioritetsknappen 4 inne så lenge du ønsker at 
konferanselyden på alle delegatenheter skal være 
fjernet.
For alle mikrofonenheter – bortsett fra ordstyreren-
hetene – tas konferanselyden bort umiddelbart. På 
mikrofonenhetene som sist hadde talerett, blinker 
mikrofonknappdioden 8 og lysringen 2 rødt. Du kan 
tale umiddelbart. Mikrofonknappdioden 8 og lysrin-
gen 2 på ordstyrerenheten lyser rødt.

Slipp opp prioritetsknappen 4.
Enhetenes konferanselyd aktiveres igjen. Samtale-
driften fortsettes.



Rengjøre og pleie mikrofonenheter

Rengjøre og pleie mikrofonenheter
Ta batteriet ADN-W BA ut av de trådløse enhetene ADN-W C1 eller ADN-W 
D1 (se „Sette inn / ta ut batteri“).

Rengjør produktene kun med en tørr og myk klut.

Rengjør enhetenes husgitre med en myk børste eller en myk pensel.

Tekniske data 
Mikrofonenheter ADN D1 og ADN C1
Konsoll
Forsyningsspenning 35 V til 52,8 V $
Opptatt effekt 2 W (uten gjengivelse via høyttaler)

Hodetelefontilkobling 3,5 mm stereojackbøssing

Hodetelefontilkobling ut-
gangseffekt

50 mW/16 Ω

Klirrfaktor (ved 1 kHz) 0,03 % ved 50 mW/16 Ω

Frekvensforløp 100 Hz til 14,5 kHz

Støynivåavstand > 70 dB (A)

Temperaturområder Drift: +10 °C til +40 °C 
Oppbevaring: -25 °C til +70 °C

Relativ luftfuktighet Drift: 10 til 80 % 
Oppbevaring: 10 til 90 %

Dimensjoner (b x h x d) 185 x 63 x 140 mm, uten svanehals

Vekt ca. 700 g

Mikrofon
Strålingskarakteristikk Superniere

Frekvensforløp 190 Hz til 14,5 kHz

Trådløse enheter ADN-W D1 og ADN-W C1
Konsoll
Trådløsfrekvensområder 2,4 GHz, 5,1 til 5,9 GHz

Radiosignalutgangseffekt maks. 100 mW

Lydkvalitet 16 bit / 32 kHz



Tekniske data 

Trådløse enheter ADN-W D1 og ADN-W C1
Driftstid > 20 timer (batteri ADN-W BA)

Ekstra ekstern spenningsfor-
syning

12 V $ via batteri ADN-W BA

Batteriladevarighet ca. fire timer

Hodetelefontilkobling 3,5 mm stereojackbøssing

Hodetelefontilkobling ut-
gangseffekt

50 mW/16 Ω

Klirrfaktor (ved 1 kHz) 0,03 % ved 50 mW/16 Ω

Frekvensforløp 100 Hz til 14,5 kHz

Støynivåavstand > 70 dB(A)

Temperaturområder Drift: +5 °C til +45 °C 
Oppbevaring: -25 °C til +70 °C

Relativ luftfuktighet Drift: 20 til 80 %  
Oppbevaring: 10 til 90 % 

Dimensjoner (b x h x d) 185 x 67 x 180 mm, uten svanehals

Vekt (inkl. batteri) ca. 940 g

Mikrofon se bruksveiledningen til svanehalsmikrofon 
ADN-W MIC 15 eller ADN-W MIC 36


