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For din sikkerhed

For din sikkerhed
Overhold under alle omstændigheder de separat tilføjede sikker-
hedshenvisninger for centralenheden ADN CU1. De indeholder 
vigtige oplysninger med henblik på anvendelse af ADN-konferen-
cesystemet, uden at der opstår farer, samt producenterklæringer 
og garantihenvisninger.

En udførlig betjeningsvejledning til hele ADN-konferencesystemet 
findes

• på internettet under www.sennheiser.com eller
• på dvd-rommen, som blev leveret sammen med centralenhe-

den ADN CU1.

Mikrofonenhederne ADN D1/C1 og 
ADN-W D1/C1
Den trådførte konferencedeltager-mikrofonenhed ADN D1 og konferencele-
der-mikrofonenheden ADN C1 samt den trådløse konferencedeltager-mikrofo-
nenhed ADN-W D1 og konferenceleder-mikrofonenheden ADN-W C1 er dele af 
konferencesystemet Sennheiser ADN.

 

IN    OUT

For at kunne garantere fuld sikkerhed ved anvendel-
sen i en redundant ringkabelføring, blev der udført 
en revision af mikrofonenheds-hardwaren til ADN 
C1 og ADN D1. Hvis mikrofonenhederne med hard-
ware-revision 1 (ingen identifikation på typeskiltet) 
kombineres med mikrofonenhederne med hard-
ware-revision 2 (identifikation på typeskiltet med 
»HW: v2«), er sikkerheden mod svigt kun begrænset 
mulig.

Anvend ved redundant ringkabelføring kun mi-
krofonenheder med hardware-revision 2.



Leveringsomfang

Leveringsomfang

ADN standardsystemkomponenter
1 konferencedeltager-mikrofonenhed ADN D1 eller konferencele-

der-mikrofonenhed ADN C1

1 betjeningsvejledning

De trådførte mikrofonenheder ADN D1 og ADN C1 leveres klar til an-
vendelse. Mikrofonenhederne skal forbindes til centralenheden ADN 
CU1 med systemkabler (detaljerede oplysninger findes i ADN-sy-
stembetjeningsvejledningen).

ADN trådløse komponenter 
Konsol til de trådløse mikrofonenheder 
1 konsol til konferencedeltager-mikrofonenheden ADN-W D1 eller 

konferenceleder-mikrofonenheden ADN-W C1  
(uden batteri og svanehalsmikrofon)

1 betjeningsvejledning

Trådløst mikrofonenhedssæt til konferencedeltager-mikrofonenhed
1 konsol til den trådløse mikrofonenhed ADN-W D1

1 litium-ion-batteri ADN-W BA

1 svanehalsmikrofon (alt efter version ADN-W MIC 15-39 eller 36-29)

3 betjeningsvejledninger 
(en hver for trådløs mikrofonenhed, batteri og svanehalsmikrofon)

Til anvendelse af de trådløse mikrofonenheder er det desuden nød-
vendigt med et batteri ADN-W BA og en svanehalsmikrofon ADN-W 
MIC 15 eller ADN-W MIC 36.



Nødvendige komponenter til anvendelsen

Nødvendige komponenter til anvendelsen
Trådførte og trådløse komponenter kan kombineres vilkårligt.

Centralenhed
Antal Betegnelse Varenr. Funktion 

1 ADN CU1-EU centralenhed 
EU-version

505553 Styring af konferencen 
(trådført og trådløs), 
spændingsforsyning til 
maks. 40 mikrofonenhe-
der og/eller antennemo-
dul

ADN CU1-UK centralenhed 
UK-version

505554

ADN CU1-US centralenhed 
US-version

505555

Trådførte standardkomponenter
Spændingsforsyning
Antal Betegnelse Varenr. Funktion 

1 - 15  
(option)

ADN PS-EU spændingsfor-
syning EU-version

505546 Spændingsforsyning til 
mikrofonenheder ved 
enkel eller redundant 
kabelføring, til konferen-
cer med op til maks. 400 
mikrofonenheder

ADN PS-UK spændingsfor-
syning UK-version

505547

ADN PS-US spændingsfor-
syning US-version

505548

Mikrofonenheder
Antal Betegnelse Varenr. Funktion 

Maks. 
400

ADN D1 konferencedelta-
ger-mikrofonenheder 

502758 Til indlæg på en konfe-
rence

1 - 10 
(option)

ADN C1 konferencele-
der-mikrofonenheder

502759 Til styring af en konfe-
rence



Nødvendige komponenter til anvendelsen

Systemkabel
Systemkablerne er sorte og har 2 afskærmede RJ45-stik.

Antal Betegnelse, længde Varenr. Funktion 

Diverse SDC CBL RJ45-2, 2 m 009842 Til at forbinde kompo-
nenter og mikrofonen-
heder med hinanden

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

Antennemodul
Antal Betegnelse Varenr. Funktion 

1 - 4 ADN-W AM antennemodul 504743 Til dataoverførsel via 
trådløst signalADN-W AM-US antennemo-

dul US-version
505715

Trådløse mikrofonenheder
Antal Betegnelse Varenr. Funktion 

Maks. 150 ADN-W D1 trådløse konfe-
rencedeltager-mikrofonen-
heder

504748 Til indlæg på en konfe-
rence

1 - 10  
(option)

ADN-W C1 trådløse konfe-
renceleder-mikrofonenhe-
der

504745 Til styring af en konfe-
rence

Alt efter 
antal 
trådløse 
mikrofo-
nenheder

ADN-W BA batteri til trådlø-
se mikrofonenheder

504744 Til spændingsforsyning 

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

ADN-W MIC 15-50 504752

ADN-W MIC 36-50 504753

Yderligere tilbehør til ADN-konferencesystemet findes på internetsi-
den www.sennheiser.com.



Produktoversigt over ADN D1/C1

Produktoversigt over ADN D1/C1
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1 Mikrofonhætte med påklæbet vind-
beskyttelse

7 Mikrofontast 

2 Lysring 8 Mikrofontast-lysdiode

3 Hovedtelefonbøsning 9 Højttaler

4 Prioriteringstast 10 Bøsning, indgang IN 

5 Next-tast 11 Bøsning, udgang OUT 

6 Lydstyrkeregulator til hovedtelefon 12 Typeskilt (se underside)



Produktoversigt over ADN-W D1/C1

Produktoversigt over ADN-W D1/C1
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1 Mikrofonhætte med påklæbet 
vindbeskyttelse 
ADN-W MIC 15: påklæbet 
ADN-W MIC 36: påsat

8 Mikrofontast-lysdiode

2 Lysring 9 Højttaler

3 Hovedtelefonbøsning 10 Fastgørelsesgevind

4 Prioriteringstast 11 Glidekontakter

5 Next-tast 12 Mikrofontilslutning

6 Lydstyrkeregulator til hovedtelefon 13 Batteribåsskinner til batteri 
ADN-W BA

7 Mikrofontast 14 Tilslutning til batteri ADN-W BA

15 Typeskilt



Forberedelse af de trådløse mikrofonenheder ADN-W D1/C1 til anvendelsen

Forberedelse af de trådløse mikrofonen-
heder ADN-W D1/C1 til anvendelsen
Til anvendelse skal den trådløse mikrofonenhed forbindes med en svanehals-
mikrofon (ADN-W MIC 15 eller ADN-W MIC 36 - fås i forskellige længder). 
Batteriet ADN-W BA forsyner den trådløse mikrofonenhed med spænding. 
Konferencesystemet registrerer automatisk, om den trådløst forbundne mikro-
fonenhed er en konferenceleder- (ADN-W C1) eller konferencedeltager-mikro-
fonenhed (ADN-W D1), og initialiserer den af sig selv. Informationer om konfi-
guration af den trådløse drift kan findes i systembetjeningsvejledningen eller i 
vejledningen til centralenheden ADN CU1 og antennemodulet ADN-W AM.

Hvis der ikke forbindes nogen mikrofon med mikrofonenheden, kan 
konsollen anvendes som højtaler til gengivelse af konferencekanalen.

 

På-/afskruning af svanehalsmikrofon 
ADN-W MIC 15/36

12

10

For at påskrue svanehalsmikrofonen: 

Sæt svanehalsmikrofonen på mikrofon-
tilslutningen 12.

Spænd mikrofonen med fastgørelsesge-
vindet 10 fast med uret.
Svanehalsmikrofonen er sikkert forbun-
det med mikrofonenhedskonsollen.

For at afskrue svanehalsmikrofonen:

Løsn mikrofonen med fastgørelsesge-
vindet 10 ved at dreje den mod uret.

Fjern forsigtigt svanehalsmikrofonen fra 
mikrofontilslutningen.

Mikrofonovervågning
Efter at den trådløse mikrofonenhed er tændt kontrollerer mikrofonenheden 
mikrofonen for, om den fungerer fejlfrit. 
Hvis der opstår fejl under kontrollen af mikrofonen, blinker mikrofontast-lys-
dioden 8 og evt. lysringen 2 hurtigt rødt, efter mikrofonenheden er tændt, og 
mikrofonen er automatisk deaktiveret.



Forberedelse af de trådløse mikrofonenheder ADN-W D1/C1 til anvendelsen

Udskift den defekte mikrofon med en ny.
Hvis mikrofonen skrues af og på igen under anvendelsen (trådløs mikrofo-
nenhed er tændt), kan mikrofonenheden ikke sikre den fejlfrie funktion. Der 
forekommer evt. lystyrkeforskelle eller støj.

Tilslut først mikrofonen, og tænd derefter mikrofonenheden.

Indsætning/udtagning af batteri
For at indsætte batteriet ADN-W BA i den trådløse mikrofonenhed:

Kontrollér batteriet før det anvendes for at have tilstrækkelig opladning til 
rådighed og for at udelukke et defekt batteri (se betjeningsvejledningen for 
batteriet).

Oplad i givet fald batteriet (se betjeningsvejledningen for batteriet).

Skub batteriet på batteribåsskinnerne 13 til den trådløse mikrofonenhed.

813 8

Låseclipsen 8 går hørbart i hak og fastgør batteriet.

For at udtage batteriet af mikrofonenhedskonsollen:

Tryk på låseclipsen 8 og træk batteriet ud af batteribåsen.

Tænd/sluk for trådløs mikrofonenhed
For at tænde den trådløse mikrofonenhed:

Tryk på mikrofontasten 7.
Mikrofontast-lysdioden 8 og lysringen 2 blinker rødt, og på batteriet ADN-W 
BA blinker statusvisningen for trådløst HF-signal 2 langsomt blåt. Efter af-
slutning af initialiseringsprocessen og tilmeldingen på antennemodul ADN-W 
AM slukker mikrofontast-lysdioden 8 og lysringen 2. På batteri ADN-W BA 
viser statusvisningen for trådløst HF-signal 2 overførselskvaliteten:



Forberedelse af de trådløse mikrofonenheder ADN-W D1/C1 til anvendelsen

2

2

8

7

ADN-W BA Status-lysdiode Statusvisning for trådløst 
HF-signal 2

 

Farve Betydning

- God overførselskvalitet

Blå, langsomt 
bilkende

Midlertidige  
overførselsfejl

Blå, hurtigt  
bilkende

Vedvarende  
overførselsfejl

Hvis der ikke inden for 5 minutter kunne oprettes forbindelse til et 
antennemodul, slukker den trådløse mikrofonenhed automatisk.

For at slukke alle trådløse mikrofonenheder:

På centralenheden ADN CU1 skal tænd-/slukknappen anbringes på position 
»0«.
Centralenheden slukkes og displayet går ud. Antennemodul ADN-W AM, der 
er tilsluttet til centralenheden, slukkes. Alle tændte og forbundne trådløse 
mikrofonenheder slukker automatisk efter 5 minutter.

Vha. softwaren »Conference Manager«, kan der ligeledes slukkes 
for alle trådløse mikrofonenheder (detaljerede oplysninger findes i 
ADN-systembetjeningsvejledningen).

For at slukke enkelte trådløse mikrofonenheder:

Tryk på mikrofontasten 7 og hold den nede i 5 sekunder.

Eller:

Tag batteriet ADN-W BA ud af batteribåsen (se ”Indsætning/udtagning af 
batteri”).

Mikrofonenheden slukker. Alle lysdioder slukker.

Hvis konferencefunktionen »Tryk for at tale« anvendes, kan den trådlø-
se mikrofonenhed kun slukkes ved at tage batteriet ud.

Funktionen til manuel slukning vha. mikrofontasten kan også deakti-
veres (detaljerede oplysninger findes i ADN-systembetjeningsvejled-
ningen).



Betjening af konferencedeltager-mikrofonenheder

Betjening af konferencedeltager-mikrofo-
nenheder
Betjeningen af trådførte mikrofonenheder ADN D1 og trådløse mikrofonenheder 
ADN-W D1 er identisk.

Anvendelse af mikrofonenhed/anmodning om taleret
I konferencefunktionen »Direkte adgang« eller »Ignorering« (detaljerede oplys-
ninger findes i ADN-systembetjeningsvejledningen):

2

8

7

Tryk på mikrofontasten 7.
Mikrofonen tændes. Det er muligt at tale 
med det samme. Mikrofontast-lysdioden 8 
og lysringen 2 lyser rødt. Højtaleren 9 slås 
fra. Afhængig af konferencefunktionen og 
indstillet talebegrænsning fratages den 
forinden aktiverede mikrofonenhed taleret-
ten.

I konferencefunktion »Tryk for at tale«:

Tryk på mikrofontasten 7 og hold tasten 
nede i det tidsrum, indlægget holdes.
Mikrofonen tændes. Det er muligt at tale 
med det samme. Mikrofontast-lysdioden 8 
og lysringen 2 lyser rødt. Højtaleren 9 slås 
fra.

I konferencefunktionen »Forespørgsel« skal taleretten tildeles:

Tryk på mikrofontasten 7.
Afhængigt af indstillingen i betjeningsmenuen (detaljerede oplysninger fin-
des i ADN-systembetjeningsvejledningen)

• blinker mikrofontast-lysdioden 8 grønt og lysringen 2 rødt, 

eller 

• kun mikrofontast-lysdioden 8 blinker grønt.
Så snart du har fået tildelt taleret af konferencelederen, tændes din mikro-
fon. Mikrofontast-lysdioden 8 og lysringen 2 lyser rødt. Højtaleren 9 slås fra. 
Afhængig af konferencefunktionen og indstillet talebegrænsning fratages 
den forinden aktiverede mikrofonenhed taleretten.



Betjening af konferencedeltager-mikrofonenheder

Deaktivering af mikrofon/tilbagekaldelse af anmodning om 
taleret
For at deaktivere mikrofonen, når du har talt, eller for at tilbagekalde tilmeldt 
taleret (konferencefunktion »Direkte adgang«, »Ignorering« eller »Forespørg-
sel«):

Tryk på mikrofontasten 7 igen.
Mikrofontast-lysdioden 8 og lysringen 2 slukker.

I konferencefunktionen »Tryk for at tale«:

Slip mikrofontasten 7 som er blevet trykket ned.
Mikrofontast-lysdioden 8 og lysringen 2 slukker.

Tilslutning af hovedtelefoner

3

Sæt en hovedtelefon med et 3,5-mm-jackstik i 
hovedtelefonbøsningen 3.

Indstilling af hovedtelefonens lydstyrke

FORSIGTIG!
RISIKO FOR HØRESKADER PÅ GRUND AF FOR HØJ LYDSTYRKE!

Hvis ørerne udsættes for høj lydstyrke gennem længere tid, kan 
det medføre permanente høreskader.

Indstil en middel lydstyrke.

Udsæt ikke dig selv og andre konferencedeltagere for vedvaren-
de, høj lydstyrke.

Vol +

Vol -

6
Sådan ændres lydstyrken:

Drej lydstyrkeregulatoren 6 

• til højre for at øge lydstyrken,  
eller 

• til venstre for at reducere lydstyrken.
Når der slukkes, stilles lydstyrken tilbage til en 
middel værdi.



Betjening af konferenceleder-mikrofonenheder

Lydstyrken for mikrofonenhedens højtaler indstilles vha. centralen-
heden (detaljerede oplysninger findes i ADN-systembetjeningsvej-
ledningen).

Betjening af konferenceleder-mikrofonen-
heder
Betjeningen af trådførte mikrofonenheder ADN C1 og trådløse mikrofonenheder 
ADN-W C1 er identisk. 
Konferenceleder-mikrofonenheder har de samme funktioner som deltager-mi-
krofonenhederne plus ekstra konferenceleder-funktioner. 
Ved en konferenceleder-mikrofonenhed er det muligt at tale når som helst 
uden tilmelding. Hvis der anvendes flere konferenceleder-mikrofonenheder i 
konferencesystemet, er disse ligeberettigede.

Tildeling af taleret til en konferencedeltager
Alle deltagere, der har anmodet om taleret, registreres på en venteliste. Af-
hængig af indstillingen i betjeningsmenuen:

5

• blinker mikrofontast-lysdioden 8 grønt og 
lysringen 2 rødt,

eller

• kun mikrofontast-lysdioden 8 blinker grønt.

For at tildele den næste deltager på ventelisten 
taleret med en konferenceleder-mikrofonenhed:

Tryk på Next-tasten 5.
Den næste deltager på ventelisten får taleret.

Hvis softwaren »Conference Manager« anvendes, kan der også til-
deles taleret vha. et klik med musen (detaljerede oplysninger findes i 
ADN-systembetjeningsvejledningen).



Betjening af konferenceleder-mikrofonenheder

Afslutning af konferencer eller fratagelse af taleret med en 
konferenceleder-mikrofonenhed (Annuller-funktion)

Hovedmenu
 Konferencemenu
         Nulstil foresp.-liste ved annullering

Indstil i centralenhedens betjeningsme-
nu funktionen for prioriteringstasten 4 på 
konferenceleder-mikrofonenheden (»Nul-
stil foresp.-liste ved annullering«):

Indstilling Prioriteringstastens funktion
„Til“ Når prioriteringstasten 4 trykkes ned, fratages alle konferen-

cedeltager-mikrofonenheder taleretten. Foreliggende anmod-
ninger om taleret slettes.

„Fra“ Når prioriteringstasten 4 trykkes ned, fratages taleretten fra 
alle de konferencedeltager-mikrofonenheder, der hidtil har 
haft den. Foreliggende anmodninger om taleret bibeholdes.

4

Tryk kort på prioriteringstasten 4.
Konferenceanlægget reagerer som vist i tabellen.

Hvis softwaren »Conference Manager« anvendes, kan alle konferen-
cedeltager-mikrofonenhederne også slukkes vha. et klik med musen 
(detaljerede oplysninger findes i ADN-systembetjeningsvejledningen).

Midlertidig spærring af lyd for alle konferencedeltager-mikro-
fonenheder med en konferenceleder-mikrofonenhed (priorite-
ringsfunktion)
Med prioriteringsfunktionen kan konferencelederen til enhver tid afbryde en 
diskussion. Taleretten for alle konferenceleder-mikrofonenheder bibeholdes 
hele tiden.



Rengøring og pleje af mikrofonenheder

4

2

8

Hold prioriteringstasten 4 trykket ned, så længe ly-
den fra alle deltager-mikrofonenheder skal spærres.
Lyden fra alle mikrofonenheder – ud over konferen-
celeder-mikrofonenhederne – spærres straks. På de 
mikrofonenheder, der tidligere havde taleret, blin-
ker mikrofontast-lysdioden 8 grønt, og lysringen 2 
blinker rødt. Det er muligt at tale med det samme. 
Mikrofontast-lysdioden 8 og lysringen 2 på konfe-
renceleder-mikrofonenheden lyser rødt.

Slip prioriteringstasten 4.
Spærring af lyd for mikrofonenhederne ophæves. 
Diskussionen fortsætter.

Rengøring og pleje af mikrofonenheder
Tag batteriet ADN-W BA ud af de trådløse mikrofonenheder ADN-W C1 eller 
ADN-W D1 (se ”Indsætning/udtagning af batteri”).

Rengør kun produkterne med en tør og blød klud.

Rengør gitrene på mikrofonenhedernes hus med en blød børste eller en blød 
pensel.

Tekniske data
Mikrofonenheder ADN D1 og ADN C1
Konsol
Forsyningsspænding 35 V til 52,8 V $
Effektoptagelse 2 W (uden gengivelse via højttalere)

Hovedtelefontilslutning 3,5-mm-stereo-jackstik

Hovedtelefontilslutning, 
udgangseffekt

50 mW/16 Ω

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

Frekvenskarakteristik 100 Hz til 14,5 kHz

Støjniveauafstand > 70 dB(A)

Temperaturområde Drift: +10 °C til +40 °C 
Opbevaring: -25 °C til +70 °C

Relativ luftfugtighed Drift: 10 til 80 % 
Opbevaring: 10 til 90 %



Tekniske data

Mikrofonenheder ADN D1 og ADN C1
Dimensioner (B x H x D) 185 x 63 x 140 mm, uden Svanehals

Vægt ca. 700 g

Mikrofon
Retningskarakteristik Supernyre

Frekvenskarakteristik 190 Hz til 14,5 kHz

Trådløse mikrofonenheder ADN-W D1 og ADN-W C1
Konsole
Radiofrekvensområder 2,4 GHz, 5,1 til 5,9 GHz

Trådløs udgangseffekt maks. 100 mW

Lydkvalitet Funktionstid 16 bit / 32 kHz

oppetid > 20 timer (batteri ADN-W BA)

Ekstra ekstern netdelsspæn-
ding

12 V $ via batteri ADN-W BA

Batteriopladningstid Typisk 4 timer

Hovedtelefontilslutning, 3,5-mm-stereo-jackstik

Hovedtelefontilslutning, 
udgangseffekt

50 mW/16 Ω

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

Frekvenskarakteristik 100 Hz til 14,5 kHz

Støjniveauafstand > 70 dB(A)

Temperaturområde Drift: +5 °C til +45 °C 
Opbevaring: -25 °C til +70 °C

Relativ luftfugtighed Drift: 20 til 80 %  
Opbevaring: 10 til 90 % 

Dimensioner (B x H x D) Ca. 185 x 67 x 180 mm, uden svanehals

Vægt (inkl. batteri) ca. 940 g

Mikrofon Se betjeningsvejledningen for svanehalsmi-
krofon ADN-W MIC 15 eller ADN-W MIC 36


