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För din säkerhet

För din säkerhet
Läs säkerhetsinformationen som medföljer centralenheten 
ADN CU1. Där finns viktig information om säker användning av 
ADN-konferenssystemet samt information från tillverkaren om 
överensstämmelse och garanti etc.

En utförlig bruksanvisning för hela ADN-konferenssystemet finns

• på internet på www.sennheiser.com eller
• på DVD-ROM-skivan som medföljer centralenheten ADN CU1.

Telefonplats ADN D1/C1 och ADN-W D1/C1
Den fasta deltagartelefonplatsen ADN D1 och ordförandeplatsen ADN C1 samt 
den trådlösa deltagartelefonplatsen ADN-W D1 och ordförandetelefonplatsen 
ADN-W C1 är en del av konferenssystemet Sennheiser ADN. 

IN    OUT

För att driftsäkerheten i redundanta ringka-
blage ska vara säkerställd har maskinvaran i 
ADN C1- och ADN D1-telefonplatserna uppdate-
rats. Om man installerar telefonplatser som har 
maskinvaruversion 1 (ingen versionsmärkning 
på typskylten) tillsammans med telefonplatser 
med maskinvaruversion 2 (versionsmärkning  
“HW: v2“ på typskylten) är driftsäkerheten inte 
längre garanterad.

I redundanta ringkablage ska endast telefon-
platser installeras som har maskinvaruversion 2.



Medföljande delar

Medföljande delar

ADN-standardsystemkomponenter
1 deltagartelefonplats ADN D1  

eller ordförandetelefonplats ADN C1

1 bruksanvisning

De fasta telefonplatserna ADN D1 och ADN C1 är klara att användas 
vid leveransen. Telefonplatserna måste anslutas till centralenheten 
ADN CU1 med systemkablar (mer information finns i bruksanvisning-
en till ADN-systemet).

Trådlösa ADN-komponenter 
Konsol för trådlös telefonplats 
1 konsol för deltagartelefonplats ADN-W D1 eller ordförandetelefon-

plats ADN-W C1 (utan batteri och svanhalsmikrofon)

1 bruksanvisning

Sats för trådlös deltagartelefonplats
1 konsol för trådlös telefonplats ADN-W D1

1 litiumjonbatteri ADN-W BA

1 svanhalsmikrofon (ADN-W MIC 15-39 eller 36-29 beroende på mo-
dell)

3 bruksanvisningar (en för den trådlösa telefonplatsen, en för batteriet 
och en för svanhalsmikrofonen)

För trådlösa telefonplatser krävs även ett batteri ADN-W BA och en 
svanhalsmikrofon ADN-W MIC 15 eller ADN-W MIC 36.



Komponenter som behövs i ett konferenssystem

Komponenter som behövs i ett konferens-
system

Fasta och trådlösa komponenter kan kombineras fritt.

Centralenhet
Antal Beteckning Art.nr Funktion 

1 ADN CU1-EU centralenhet 
EU-version

505553 Styrning av konferensen 
(fast och trådlös) Ström-
försörjning för upp till 40 
telefonplatser och/eller 
antennmodul

ADN CU1-UK centralenhet 
UK-version

505554

ADN CU1-US centralenhet
US-version

505555

Fasta standardkomponenter
Strömförsörjning
Antal Beteckning Art.nr Funktion 

1 - 15  
(tillval)

ADN PS-EU strömförsörj-
ningsenhet EU-version

505546 Strömförsörjning av 
telefonplatser med enkelt 
eller redundant kablage, 
för konferenser med upp 
till 400 telefonplatser

ADN PS-UK strömförsörj-
ningsenhet UK-version

505547

ADN PS-US strömförsörj-
ningsenhet US-version

505548

Telefonplatser
Antal Beteckning Art.nr Funktion 

max. 400 ADN D1 deltagartelefon-
platser

502758 För att tala på en konfe-
rens

1 - 10 
(tillval)

ADN C1 ordförandetelefon-
platser

502759 För ledning av konferen-
sen



Komponenter som behövs i ett konferenssystem

Systemkabel
Systemkablarna är svarta och har 2 skärmade RJ45-kontakter.

Antal Beteckning, längd Art.nr Funktion 

Diverse SDC CBL RJ45-2, 2 m 009842 För anslutning av kom-
ponenter och telefon-
platser med varandra

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

Trådlösa komponenter

Antennmodul
Antal Beteckning Art.nr Funktion 

1 - 4 ADN-W AM antennmodul 504743 För trådlös dataöverfö-
ringADN-W AM-US antennmo-

dul US-version
505715

Trådlösa telefonplatser
Antal Beteckning Art.nr Funktion 

max. 150 ADN-W D1 trådlösa delta-
gartelefonplatser

504748 För att tala på en konfe-
rensKonferenz

1 - 10  
(tillval)

ADN-W D1 trådlösa delta-
gartelefonplatser

504745 För ledning av konfe-
rensen

Beroende 
på antalet 
trådlösa 
telefon-
platser

ADN-W BA batteri för tråd-
lösa telefonplatser

504744 För strömförsörjning 

ADN-W MIC 15-39 504750 Svanhalsmikrofoner

ADN-W MIC 36-29 504751

ADN-W MIC 15-50 504752

ADN-W MIC 36-50 504753

Fler tillbehör för ADN-konferenssystemet finns på 
www.sennheiser.com.



Produktöversikt ADN D1/C1

Produktöversikt ADN D1/C1
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1 Mikrofon med vindskydd 7 Mikrofonknapp 

2 Lysande ring 8 Mikrofonknappslampa

3 Hörlursuttag 9 Högtalare 

4 Prioritetsknapp 10 Uttag IN 

5 Next-knapp 11 Uttag OUT 

6 Volymreglage för hörlur 12 Typskylt (se undersidan)



Produktöversikt ADN-W D1/C1

Produktöversikt ADN-W D1/C1
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1 Mikrofon med vindskydd 
ADN-W MIC 15: limmat 
ADN-W MIC 36: påsatt

8 Mikrofonknappslampa

2 Lysande ring 9 Högtalare

3 Hörlursuttag 10 Fästgänga

4 Prioritetsknapp 11 Släpkontakter 

5 Next-knapp 12  Mikrofonanslutning

6 Volymreglage för hörlur 13 Skenor för batteri ADN-W BA

7 Mikrofonknapp 14 Anslutning för batteri ADN-W BA

15 Typskylt



Förbered trådlösa telefonplatser ADN-W D1/C1

Förbered trådlösa telefonplatser 
ADN-W D1/C1
De trådlösa telefonplatserna måste anslutas till en svanhalsmikrofon (ADN-W 
MIC 15 eller ADN-W MIC 36; finns i olika längder) för att kunna användas. 
Batteriet ADN-W BA försörjer den trådlösa telefonplatsen med ström. Konfe-
renssystemet registrerar automatiskt om de trådlöst anslutna telefonplatserna 
är ordförandeplatser (ADN-W C1) eller deltagarplatser (ADN-W D1) och initierar 
dem automatiskt. Information om konfiguration av trådlöst läge finns i system-
bruksanvisningen eller i handboken till centralenheten ADN CU1 och antenn-
modulen ADN-W AM.

Om ingen mikrofon ansluts till telefonplatsen kan konsolen användas 
som högtalare för konferenskanalen.

 

Montera och demontera svanhalsmikrofonen 
ADN-W MIC 15/36

12

10

För att skruva fast mikrofonen: 

Placera mikrofonen på mikrofonanslut-
ningen 12.

Skruva fast mikrofonen medurs i gängan  
10.
Mikrofonen är säkert ansluten till tele-
fonplatsens konsol.

För att skruva av mikrofonen:

Lossa mikrofonen ur gängan 10 genom 
att vrida den moturs.

Ta försiktigt ut mikrofonen ur mikrofo-
nanslutningen.

Mikrofonövervakning
När den trådlösa telefonplatsen sätts på kontrollerar telefonplatsen att mikro-
fonen fungerar.

Om fel på mikrofonen upptäcks blinkar lampan i mikrofonknappen 8 och even-
tuellt även den lysande ringen 2 snabbt rött och mikrofonen är automatiskt 
avstängd.



Förbered trådlösa telefonplatser ADN-W D1/C1

Byt ut den defekta mikrofonen mot en ny.
Om mikrofonen skruvas av och sedan på igen när den trådlösa telefonplatsen 
är på, kan inte telefonplatsen kontrollera att mikrofonen fungerar. Det kan 
leda till volymskillnader eller störningar.

Anslut först mikrofonen och sätt sedan på telefonplatsen.

Sätt in och ta ut batteriet
För att sätta in batteriet ADN-W BA i den trådlösa telefonplatsen:

Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat innan det används så att det inte 
är defekt (se bruksanvisningen till batteriet).

Ladda batteriet om det behövs (se bruksanvisningen till batteriet).

Skjut in batteriet i facket 13 på telefonplatsen.

813 8

 Spärren 8 klickar till och fäster batteriet.

Ta ut batteriet ur telefonplatsen:

Tryck på spärren 8 och dra ut batteriet ur facket.

Sätt på/stäng av den trådlösa telefonplatsen
Sätt på den trådlösa telefonplatsen:

Tryck på mikrofonknappen 7.
Lampan i mikrofonknappen 8 och den lysande ringen 2 blinkar röda och 
HF-statusindikeringen 2 på batteriet ADN-W BA blinkar långsamt blå. När 
initieringen är klar och enheten anslutits till antennmodulen ADN-W AM 
slocknar lampan i mikrofonknappen 8 och den lysande ringen 2. HF-statusin-
dikeringen 2 på batteriet ADN-W BA visar överföringskvaliteten:



Förbered trådlösa telefonplatser ADN-W D1/C1
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ADN-W BA Statuslampa HF-status-indikering 2

 

Färg Betydelse

- Bra överföringskvalitet

Blå, blinkar 
långsamt

Tillfälliga  
överföringsstörningar

Blå, blinkar 
snabbt

Konstanta  
överföringsstörningar

Om ingen anslutning till en antennmodul kan upprättas på 5 minuter 
stängs den trådlösa telefonplatsen av automatiskt.

För att stänga av alla trådlösa telefonplatser:

Tryck på-/avknappen på centralenheten ADN CU1 till läge„0“.
Centralenheten stängs av och displayen slocknar. Antennmodulen ADN-W 
AM som är ansluten till centralenheten stängs av. Alla anslutna trådlösa te-
lefonplatser som är på stängs av automatiskt efter 5 minuter.

Telefonplatserna kan även stängas av med programmet ”Conference 
Manager” (mer information finns i bruksanvisningen till ADN-syste-
met).

För att stänga av de trådlösa telefonplatserna en i taget:

Tryck in mikrofonknappen 7 i 5 sekunder. 
Eller:

Ta ut batteriet ADN-W BA ur batterifacket (se „Sätt in och ta ut batteriet“).
Telefonplatsen stängs av. Alla lampor slocknar.

När konferensläget “tryck för att tala“ används kan den trådlösa tele-
fonplatsen bara stängas av genom att batteriet tas ut.

Den manuella avstängningen med mikrofonknappen kan inaktiveras 
(mer information finns i bruksanvisningen till ADN-systemet).



Använd deltagartelefonplatserna

Använd deltagartelefonplatserna
De fasta telefonplatserna ADN D1 och de trådlösa telefonplatserna ADN-W D1 
används på samma sätt.

Använd telefonplatsen/begär talbehörighet
I konferensläget “direktåtkomst“ eller “override“ (mer information finns i bruks-
anvisningen till ADN-systemet):

2

8

7

Tryck på mikrofonknappen 7. 
Mikrofonen sätts på. Du kan nu tala. 
Lampan i mikrofonknappen 8 och den 
lysande ringen 2 lyser röda. Högtalaren 
9 stängs av. Beroende på konferensläge 
och inställd taltidsbegränsning försvinner 
sedan talbehörigheten från den aktiverade 
telefonplatsen.

I konferensläget “tryck för att tala“:

Tryck på mikrofonknappen 7 och håll in 
knappen medan du talar.
Mikrofonen sätts på. Du kan nu tala. Lam-
pan i mikrofonknappen 8 och den lysande 
ringen 2 lyser röda. Högtalaren 9 stängs av.

I konferensläget “begäran“ måste du få talbehörighet av ordföranden:

Tryck på mikrofonknappen 7.
Beroende på vad som ställts in i användarmenyn (mer information finns i 
bruksanvisningen till ADN-systemet)

• blinkar lampan i mikrofonknappen 8 grön och den lysande ringen 2 röd 

eller 

• blinkar bara lampan i mikrofonknappen 8 grön.
När du får talbehörighet av ordföranden sätts mikrofonen på. Lampan i mik-
rofonknappen 8 och den lysande ringen 2 lyser röda. Högtalaren 9 stängs av. 
Beroende på konferensläge och inställd taltidsbegränsning försvinner sedan 
talbehörigheten från den aktiverade telefonplatsen.

Stäng av mikrofonen/dra tillbaka anmälan om talbehörighet
För att stänga av mikrofonen när du talat färdigt eller för att dra tillbaka en anmä-
lan om talbehörighet (konferensläge “direktåtkomst“, “override“ eller “begäran“):



Använd deltagartelefonplatserna

Tryck på mikrofonknappen 7 igen.
Lampan i mikrofonknappen 8 och den lysande ringen 2 slocknar.

I konferensläget “tryck för att tala“:

Släpp mikrofonknappen 7.
Lampan i mikrofonknappen 8 och den lysande ringen 2 slocknar.

Anslut hörlurar

3

Anslut hörlurar med 3,5 mm-hörlurskontakt till 
uttaget 3.

Ställ in volymen i hörlurarna

VARNING!
FÖR HÖG VOLYM KAN GE HÖRSELSKADOR!

Om du utsätter din hörsel för hög volym under lång tid kan du få 
permanenta hörselskador.

Ställ in en mellanhög volym.

Utsätt dig och andra inte ständigt för hög volym. 

Vol +

Vol -

6
För att ändra volymen:

Vrid volymreglaget 6 

• åt höger för att höja volymen   
eller 

• åt vänster för att sänka volymen.
När enheten stängs av återställs volymen till 
en medelhög nivå.

Telefonplatshögtalarens volym ställs in via centralenheten (mer 
information finns i bruksanvisningen till ADN-systemet).



Använd ordförandetelefonplatserna

Använd ordförandetelefonplatserna
De fasta telefonplatserna ADN C1 och de trådlösa telefonplatserna ADN-W C1 
används på samma sätt.

Ordförandetelefonplatser har förutom ordförandefunktioner samma funktioner 
som deltagartelefonplatserna.

Vid en ordförandetelefonplats kan man tala utan att anmäla detta. Om det finns 
flera ordförandetelefonplatser i konferenssystemet har de samma behörighet.

Dela ut talbehörighet till en deltagare
Alla deltagare som anmält talbehörighet hamnar i en väntelista. Beroende på in-
ställningen i användarmenyn:

5

• blinkar lampan i mikrofonknappen 8 grön och 
den lysande ringen 2 röd

eller

• blinkar bara lampan i mikrofonknappen 8 
grön.

För att från ordförandetelefonplatsen ge nästa 
deltagare i väntelistan talbehörighet:

Tryck på knappen Next 5.
Nästa deltagare i väntelistan får talbehörighet.

När programmet ”Conference Manager” används kan talbehörighet 
även ges med musen (mer information finns i bruksanvisningen till 
ADN-systemet).

Avsluta konferensen eller ta tillbaka talbehörighet med ordfö-
randetelefonplatsen (Cancel-funktion)

Huvudmeny
 Konferensmeny
         Rensa talarlista vid avbryt

Ställ in vilken funktion prioritetsknappen 
4 på ordförandetelefonplatsen ska ha  
(“Rensa talarlista vid avbryt“):



Använd ordförandetelefonplatserna

Inställning Prioritetsknappens funktion
„På“ När prioritetsknappen 4 trycks in försvinner talbehörigheten 

från alla deltagartelefonplatser. Aktuella anmälningar om 
talbehörighet försvinner. 

„Av“ När prioritetsknappen 4 trycks in försvinner talbehörigheten 
från alla deltagartelefonplatser som har talbehörighet. Befint-
liga anmälningar om talbehörighet finns kvar.

4

Tryck en gång på prioritetsknappen 4.
Konferenssystemet reagerar enligt tabellen.

När programmet ”Conference Manager” används kan alla deltagarte-
lefonplatser stängas av med musen (mer information finns i bruksan-
visningen till ADN-systemet).

Aktivera mute på alla deltagartelefonplatser från ordförandete-
lefonplatsen (prioritetsfunktion)
Med prioritetsfunktionen kan ordföranden när som helst avbryta diskussionen. 
Alla ordförandetelefonplatser har kvar talbehörigheten.

4

2

8

Tryck ner prioritetsknappen 4 så länge som alla del-
tagartelefonplatser ska vara avstängda.
Mute aktiveras genast på alla telefonplatser förutom 
ordförandetelefonplatserna. På de platser som tidi-
gare hade talbehörighet blinkar mikrofonknappslam-
pan 8 grön och den lysande ringen 2 röd. Du kan nu 
tala. Lampan i mikrofonknappen 8 och den lysande 
ringen 2 på ordförandetelefonplatsen lyser röda.

Släpp prioritetsknappen 4.
Mute avaktiveras. Diskussionen fortsätter.



Rengöring och skötsel av telefonplatserna

Rengöring och skötsel av telefonplatserna
Ta ut batteriet ADN-W BA ur de trådlösa telefonplatserna ADN-W C1 eller 
ADN-W D1 (se „Sätt in och ta ut batteriet“).

Rengör endast produkterna med en torr och mjuk trasa.

Rengör räfflorna på telefonplatserna med en mjuk borste eller pensel.

Tekniska data
Telefonplats ADN D1 och ADN C1
Konsol
Försörjningsspänning 35 V till 52,8 V $
Effektförbrukning 2 W (utan högtalareffekt)

Hörlursanslutning 3,5 mm stereouttag

Uteffekt, hörlursanslutning 50 mW/16 Ω

Övertonshalt (vid 1 kHz) 0,03 % vid 50 mW/16 Ω

Frekvens 100 Hz till 14,5 kHz

Signal/brus-förhållande > 70 dB(A)

Temperaturområden Användning: +10 °C till +40 °C 
Förvaring: -25 °C till +70 °C

Relativ luftfuktighet Användning: 10 till 80 % 
Förvaring: 10 till 90 % 

Mått (B x H x D) 185 x 63 x 140 mm; utan svanhals

Vikt Ca 700 g

Mikrofon
Riktningskarakteristik Superkardioid

Frekvens 190 Hz till 14,5 kHz

Trådlösa telefonplatser ADN-W D1 och ADN-W C1
Konsol
Trådlösa frekvensområden 2,4 GHz, 5,1 till 5,9 GHz

Trådlös uteffekt max. 100 mW

Ljudkvalitet 16 bit/32 kHz

Funktionstid > 20 timmar (batteri ADN-W BA)



Tekniska data

Trådlösa telefonplatser ADN-W D1 och ADN-W C1
Extern nätadapterspänning 12 V $ via batteriet ADN-W BA

Batteriladdningstid Ca 4 timmar

Hörlursanslutning 3,5 mm stereouttag

Uteffekt, hörlursanslutning 50 mW/16 Ω

Övertonshalt (vid 1 kHz) 0,03 % vid 50 mW/16 Ω

Frekvens 100 Hz till 14,5 kHz

Signal/brus-förhållande > 70 dB(A)

Temperaturområden Användning: +5 °C till +45 °C 
Förvaring: -25 °C till +70 °C

Relativ luftfuktighet Användning: 20 till 80 %  
Förvaring: 10 till 90 % 

Mått (B x H x D) Ca 185 x 67 x 180 mm; utan svanhals

Vikt (inkl. batteri) Ca 940 g

Mikrofon Se bruksanvisningen till svanhalsmikrofonen 
ADN-W MIC 15 eller ADN-W MIC 36


