
Manual de instruções

Set 830 S
    Cordless TV Listening System  
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Instruções de segurança

Instruções de segurança

• Antes de utilizar os produtos, leia o presente manual de instruções

com atenção e na íntegra.

• Guarde o manual de instruções de forma a que fique disponível a

todos os utilizadores actuais e futuros. Sempre que der os disposi-

tivos a terceiros, inclua este manual de instruções.

• Nunca utilize os dispositivos em situações que requeiram a sua parti-

cular atenção (por ex., ao exercer qualquer actividade artesanal)! 

• Mantenha os dispositivos sempre secos e não os exponha a tempe-

raturas extremas.

• Trate dos dispositivos sempre com o devido cuidado e guarde-os

num local limpo e não exposto a pó.

• Vernizes e produtos de polimento para móveis podem corroer os pés

do emissor e causar manchas nos seus móveis. Por isso, talvez seja

conveniente usar uma base protectora.

• Em funcionamento, os auscultadores geram campos magnéticos que

podem representar perigo para portadores de pacemaker e desfibri-

lhadores implantados. Mantenha uma distância mínima de 3 cm

(1,2 polegadas) entre os auscultadores ligados e o pacemaker ou o

desfibrilador implantado.

• Este receptor permite definir um volume de som mais alto do que os

receptores convencionais aos quais se podem ligar auscultadores.

A sua utilização por pessoas sem deficiência auditiva e por crianças

pode provocar danos na audição.

• Todos os trabalhos de manutenção deverão ser realizados por

pessoal qualificado. Os trabalhos de manutenção têm de ser reali-

zados sempre que os dispositivos tenham sido danificados de

alguma forma, quando líquidos ou objectos tiverem penetrado nos

dispositivos ou sempre que estes tenham sido expostos à chuva,

sempre que o seu funcionamento apresente anomalias ou que

alguém tenha deixado cair estes itens.

• AVISO: Nunca exponha o dispositivo e o alimentador à chuva ou à

humidade. Caso contrário, existe perigo de incêndio ou de electro-

cussão.

• Utilize unicamente o alimentador fornecido.

• Retire o alimentador da tomada

– para desligar o dispositivo da rede,

– em caso de trovoada ou se não utilizar o dispositivo durante um

longo período de tempo.

• Certifique-se de que o alimentador

– se encontra bem colocado e em local de fácil acesso,

– está bem ligado à tomada,

– não está coberto nem exposto ao sol durante longos períodos de

tempo, a fim de evitar um sobreaquecimento,

– só é utilizado na gama de temperaturas permitida (ver «Dados

técnicos», na página 32),

– não é usado perto de fontes de calor.
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 Instruções de segurança

Utilização adequada 

A sua utilização adequada inclui 

• a leitura deste manual de instruções e, sobretudo, do capítulo

«Instruções de segurança»,

• a utilização dos aparelhos nas condições de funcionamento descritas

neste manual de instruções.

Uma utilização inadequada consiste na utilização dos aparelhos de

forma diferente da descrita neste manual de instruções, ou no desres-

peito das condições de funcionamento.

Instruções de segurança para pilha recarregável de polímero de lítio

A pilha recarregável BA 300 é uma pilha de polímero de lítio. Se for

usada de forma abusiva ou inadequada, esta pilha recarregável pode

sofrer danos. A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade por

este tipo de danos. 

AVISO! Em casos extremos, existe perigo de

• geração de calor

• incêndio

• explosão

• formação de fumo ou gases

Não permitir um 

aquecimento supe-

rior a 70 °C/158 °F 

causado, por ex., 

por incidência solar 

ou fogo.

As pilhas recarregáveis só 

podem ser carregadas com 

os carregadores prescritos 

pela Sennheiser. 

Não expor a 

humidade.

Se não forem usadas durante 

muito tempo, recarregar 

regularmente as pilhas 

recarregáveis (aprox. de 

seis em seis meses, durante 

aprox. 1 hora).

Não provocar curto-

circuitos.

Carregar as pilhas recarregá-

veis apenas a uma tempera-

tura ambiente entre 10 °C a 

40 °C.

Não desmontar nem 

deformar.

Se o dispositivo estiver 

aparentemente avariado, 

não recarregar a pilha 

recarregável. 

!
Os dispositivos e as 

pilhas recarregáveis 

devem ser guarda-

das em local fresco e 

seco à temperatura 

ambiente.

Entregar os dispositivos com 

defeito ou os dispositivos 

com pilhas recarregáveis 

gastas apenas em lojas da 

especialidade.
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Material fornecido Set 830 S

Material fornecido Set 830 S

De entre o material fornecido com o Set 830 S contam-se:

1 receptor RI 830 S 

com pilha recarregável de polímero de lítio BA 300 

instalada

1 emissor TI 830 com carregador integrado

1 laço de indução EZT 3011

1 alimentador de rede NT 13 com 

três adaptadores nacionais diferentes (EU, UK, US)

1 cabo de ligação áudio 

com conectores jack macho estéreo de 3,5 mm, 

para ligar a uma entrada para auscultadores

Adaptadores áudio: 

1 x 3,5 mm para conector jack macho de 6,3 mm

1 x para tomada Cinch/RCA 

1 x para tomada SCART 

1 fita para pendurar ao pescoço

1 grampo para fixar o receptor

1 manual de instruções
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 Vista geral do produto

Vista geral do produto

Na capa deste manual de instruções irá encontrar vistas

gerais do receptor e do emissor.

Vista geral do receptor 

1 Indicador de canal 

2 Regulador de volume

3 Botão para 

ligar/desligar 

4 Regulador de «Balance»

5 Botão de procura 

de canal

6 Compartimento para 

pilha recarregável

7 Ligação para ausculta-

dores, laço de indução 

ou cabo de ligação para 

o aparelho auditivo

Vista geral do emissor 

8 Base de carregamento para o receptor

9 Carregador integrado para a pilha recarregável de 

reserva opcional

0 Indicador de carregamento da pilha recarregável 

de reserva opcional 

A Indicador de carregamento da pilha recarregável 

do receptor 

B Indicador de funcionamento 

C Botão de inteligibilidade da fala  

D Indicador de inteligibilidade da fala seleccionada

E Entrada para ligação à fonte áudio ou de um 

microfone externo, marcado a azul

F Interruptor Mono/Estéreo

G Regulador para aumentar as altas frequências

H Entrada para alimentador de rede, marcado a 

amarelo

I

II
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Colocar o Set 830 S em funcionamento

Colocar o Set 830 S em 

funcionamento

Instalar o emissor

� Coloque o emissor de forma a que:

– não se encontrem objectos entre o emissor e o receptor

e

– não haja qualquer possibilidade da incidência directa

dos raios solares sobre o emissor ou o receptor. A radia-

ção solar poderia causar interferências no receptor e

danos no emissor.

Se tiver um ecrã de plasma: 

Os ecrãs de plasma emitem um sinal de raios infraverme-

lhos que pode deteriorar a qualidade de transmissão.

� Assegure-se de que o emissor está tão longe quanto

possível do seu ecrã de plasma. 

� Se for necessário, use um cabo de extensão convencional

(com conector jack macho estéreo de 3,5 mm), para

aproximar o emissor mais do receptor. Contacte o seu

distribuidor Sennheiser para obter mais informações a

este respeito.

Nota:

Pode usar um número ilimitado de receptores com um só

emissor.
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 Colocar o Set 830 S em funcionamento

Ligar o emissor a uma fonte áudio

� Desligue a sua fonte áudio (por ex., o televisor) antes de

ligar o emissor.

� Ligue o cabo de ligação áudio I à entrada com a

marcação azul E do emissor.

� Verifique de quais das possibilidades de ligação

seguintes a sua fonte áudio dispõe (por ex. televisor).

� Estabeleça a ligação do receptor conforme descrito no

respectivo capítulo , ,  ou    

Nota:

– Se existirem várias ligações ( ,  ou ), use a

entrada SCART . 

– O adaptador SCART e o microfone também podem ser

fornecidos como acessório (ver página 30). 

Forma de ligação Designação

Entrada para auscultadores

Tomada Cinch/RCA

Tomada SCART 

Microfone externo MKE 800 TV-N 

IE

A

B
L R

C

D

A B C D

A B C

C
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Colocar o Set 830 S em funcionamento

 Ligar o emissor a uma entrada para auscultadores

� Regule um volume médio para a saída de auscultadores

da sua fonte áudio. 

Estará a melhorar a qualidade da transmissão áudio sem

fios. Para mais informações, leia o manual de instruções

da sua fonte áudio (por ex. televisor).

Nota:

Numa televisão, a entrada para auscultadores encontra-

se normalmente à frente ou de lado.

 Ligar o emissor a uma tomada Cinch/RCA

Nota:

– Regra geral, as entradas Cinch/RCA dos televisores

encontram-se na parte de trás do aparelho.

– Se estiverem disponíveis várias tomadas Cinch/RCA no

seu televisor, utilize a tomada Cinch/RCA de saída

(OUT).

� Ligue o cabo de ligação áudio I à

entrada para auscultadores da sua

fonte áudio.

O conector é demasiado pequeno

para a sua entrada de auscultadores? 

� Encaixe o adaptador para o conector

jack fêmea de 6,3 mm J no cabo de

ligação áudio.

� Insira o adaptador áudio para

as tomadas Cinch/RCA K no

cabo de ligação áudio I.

� Insira a ficha vermelha do

adaptador áudio K na tomada

vermelha R da sua fonte áudio. 

� Meta o conector branco na

entrada branca ou preta L da

sua fonte áudio.

A

I
J

B

I

K
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 Colocar o Set 830 S em funcionamento

 Ligar o emissor a uma tomada SCART

Nota:

Se estiverem disponíveis várias tomadas SCART no seu

televisor, utilize a tomada SCART de saída (OUT). 

 Usar o microfone externo MKE 800 TV-N

A sua fonte áudio não dispõe de uma entrada adequada?

A sua fonte áudio coloca as colunas externas em modo de

silêncio, quando usa uma das entradas acima referidas?

� Verifique no menu das definições do seu televisor se é

possível anular o modo de silêncio. 

Se o modo de silêncio persistir:

� use o microfone opcional MKE 800 TV-N (ver página 30).

Se, mesmo assim, pretender ouvir o som da sua fonte

áudio:

� ligue o microfone directamente à entrada com a

marcação azul E do emissor.

� Coloque o microfone à frente da coluna da sua fonte

áudio. 

Nota:

É possível mudar o som, mudando a posição do micro-

fone à frente da coluna. 

� Insira o adaptador SCART L
no cabo de ligação áudio I.

� Insira o adaptador SCART L
na entrada SCART do seu tele-

visor. 

C

L
I

D
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Colocar o Set 830 S em funcionamento

Ligar o emissor à rede eléctrica

– Se estiver mais de três minutos sem receber um sinal

da fonte áudio, o emissor desliga-se automaticamente.

O indicador de funcionamento B  apaga-se.

� Seleccione o adaptador inter-

nacional N adequado à sua

tomada.

� Encaixe o adaptador interna-

cional adequado no alimen-

tador M até encaixar.

� Ligue a ficha com a marcação

amarela do alimentador à en-

trada amarela H do emissor.

� Ligue o alimentador M à

tomada.

O indicador de funcionamento

B  no emissor acende-se a

verde. 

Nota:

– Ao ligar o emissor pela primeira vez à rede eléc-

trica, deixe a pilha recarregável do receptor

carregar durante três horas, conforme descrito

no capítulo «Guardar e carregar o receptor», na

página 19.

EU UK US
N

M

H

M

3h
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 Colocar o Set 830 S em funcionamento

Ligar os auscultadores ou o laço de indução para 

aparelhos auditivos ao receptor

Na entrada 7 do receptor, podem ligar-se: 

• o laço de indução fornecido Q,

• auscultadores ou

• um cabo de ligação para o seu aparelho auditivo.

Ligar o laço de indução

� Retire, com cuidado, o grampo O do seu receptor.

� Fixe o grampo no laço de indução, conforme ilustrado na

figura.

� Ligue o laço de indução Q à entrada 7 do receptor.

� Coloque o seu aparelho auditivo na chamada posição T.

Se o seu aparelho auditivo não tiver uma posição T,

contacte o seu especialista em aparelhos auditivos.

Nota:

O seu especialista em aparelhos auditivos pode informá-

lo sobre possibilidades alternativas de ligação ao seu

aparelho auditivo ou a um implante coclear.

7 Q
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Colocar o Set 830 S em funcionamento

Ligar auscultadores

� Ligue o conector jack macho de 3,5 mm dos ausculta-

dores à entrada 7 do receptor.

Forma mais cómoda de usar o receptor

Pode usar a fita de pendurar ao pescoço P, o grampo O ou

o laço de indução fornecido Q para trazer o seu receptor

consigo de uma forma bastante cómoda. O laço de indução

é apropriado para quem usa um aparelho auditivo,

enquanto que a fita ou o grampo são mais adequados se

usar auscultadores.

Pendurar o receptor ao pescoço

Se quiser pendurar o receptor ao pescoço, use 

• a respectiva fita fornecida P ou 

• o laço de indução conectado Q.

Para usar a fita P:

� Ligue os terminais de ligação da

fita P ao anel de metal localizado

na parte de trás do receptor.

� Pendure o receptor de forma a que

a inscrição com o nome Sennheiser

fique virada para o lado oposto ao

corpo.

7

P
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 Colocar o Set 830 S em funcionamento

Prender o receptor no vestuário ou num cinto

Se quiser prender o receptor, use o grampo O.

Para prender o receptor:

Para desprender o receptor:

� Prenda o grampo O numa peça de

vestuário ou no seu cinto.

� Puxe o grampo O juntamente

com o receptor e afaste-o do

vestuário ou do seu cinto.

O
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Usar o Set 830 S

Usar o Set 830 S

Para ligar o Set 830 S, proceda da seguinte forma: 

Ligar/desligar o emissor

Para ligar o emissor:

� Ligue a sua fonte áudio. 

O emissor liga-se automaticamente. O indicador de fun-

cionamento B  acende-se a verde.

O emissor não se liga?

� Leia o capítulo «Em caso de anomalia», da página 24.

Para desligar o emissor:

� Desligue a sua fonte áudio. 

O emissor desliga-se automaticamente passados três

minutos. O indicador de funcionamento B  apaga-se.

Para separar o emissor da rede eléctrica:

� Retire o alimentador da tomada. 

Nota:

Se não utilizar o dispositivo durante um longo período de

tempo, por ex., durante as suas férias, desligue o alimen-

tador da rede eléctrica. Mas, neste caso, a pilha recarre-

gável do receptor deixa de ser carregada.

Sequência de passos necessários Pág.

1. Ligue a sua fonte áudio (por ex., a televisão). 

O emissor liga-se automaticamente.
14

2. Ajuste, primeiro, um nível de volume baixo 

no receptor.
15, 16

3. Ligue o seu receptor. 15

4. Defina o nível de volume pretendido 

no receptor.
16
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 Usar o Set 830 S

Ligar/desligar o receptor

Para desligar o receptor:

� Prima o botão para ligar/desligar 3 as vezes que forem

necessárias até o indicador do canal 1 se apagar.

Um nível de volume muito alto prejudica a

audição!

Este receptor permite ajustar um volume de

som mais alto do que em dispositivos

convencionais. A sua utilização por pessoas

sem deficiência auditiva e por crianças pode

provocar danos na audição.

� Antes de o usar, regule um volume baixo

no receptor.

� Não se exponha constantemente a altos

níveis de volume.

Para ligar o receptor:

� Prima o botão para ligar/desligar 3
as vezes que forem necessárias até o

indicador do canal 1 se acender. 

O indicador do canal 1 apaga-se após

30 segundos.

Nota:

– Para saber como guardar e carregar o receptor,

consulte a página 19.

– O receptor desliga-se automaticamente pas-

sados três minutos, se você estiver fora do

alcance do emissor.

CUIDADO! 

1

3

3h
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Usar o Set 830 S

Ajustar o volume

Procurar a fonte áudio

� Ligue o receptor.

Está a ouvir a fonte áudio pretendida?

Sim: O receptor já encontrou a fonte áudio.

� Se não tiver encontrado a sua fonte áudio, prima de novo

o botão.

A procura continua sem resultado?

� Consulte a tabela das anomalias na página 24.

Nota:

O indicador de canal � apaga-se após 30 segundos para

que a luz não o incomode no escuro.

� Use o regulador de volume 2 para

definir um nível de volume suficiente

e confortável.

Não:

� Prima, por breves instantes, o botão

de procura de canal 5.

A pesquisa da fonte áudio é iniciada. 

No auscultador acende-se um destes

indicadores de canal 1: 

Indicador Frequência Está a ouvir o som em

2,3+2,8 MHz estéreo

2,3 MHz
mono

2,8 MHz

51
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 Usar o Set 830 S

Definir «Balance»

Mudar entre «Mono» e «Estéreo»

Se, apesar da regulação «Balance» estar correcta, ouvir o

som apenas num dos ouvidos:

Significado dos termos «Mono» e «Estéreo»

A definição «Balance» regula a distri-

buição do volume entre os lados direito e

esquerdo. Efectue esta definição de

forma a que o som seja bom e equilibrado

dos dois lados.

� Rode o regulador para o «Balance» 4
para a esquerda L ou para a direita R,

para aumentar o volume do som no

respectivo ouvido.

� Coloque o interruptor ST/MO F
no emissor em «Mono» (MO).

Estéreo (ST) Mono (MO)

Exemplo: L:  fala vinda do lado esquerdo 

R:  música vinda do lado direito

Está a ouvir a fala vinda do 

lado esquerdo e a música 

vinda do lado direito.

Está a ouvir fala e música 

vindas da frente.

4

F

L R
L + R
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Usar o Set 830 S

Personalizar a inteligibilidade da fala

� Prima o botão da inteligibilidade da fala C  até o som

soar de forma agradável ao seu ouvido.

Se for necessário, pode mandar definir a inteligibilidade da

fala ainda com maior precisão (ver página 27).

O botão da inteligibilidade da fala

C  permite adaptar o som à sua

capacidade auditiva pessoal. 

Experimente, até encontrar a sua

regulação preferida.

Premir o 

botão 1 x 2 x 3 x 4 x

Indicador D 
acende-se a 

amarelo

Definição 1 2 3 Regulação básica

D

C
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 Usar o Set 830 S

Guardar e carregar o receptor

Nota:

– Desde que a pilha recarregável do receptor esteja

totalmente carregada, o tempo de funcionamento

pode chegar às 12 horas.

– Durante o processo de carregamento, poderá usar

outros receptores.

– Conseguirá conservar o melhor nível de carga se guar-

dar o receptor sempre na base de carregamento 8 do

emissor. O sistema de carregamento automático

impede o carregamento excessivo da pilha recarre-

gável do receptor.

� Depois de o usar, volte a colocar o

receptor na base de carregamento 8
sem exercer grande pressão.

O receptor desliga-se automatica-

mente.

Se o receptor estiver posicionado

correctamente, o indicador A acende-

se:

vermelho: A pilha recarregável começa a ser

carregada.

verde: A pilha recarregável está totalmente

carregada.

48
7
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Usar o Set 830 S

Carregar a pilha recarregável no respectivo 

compartimento do emissor

É possível usar a pilha recarregável do receptor, ou uma

pilha recarregável de reserva BA 300 (não incluída no

fornecimento do Set 830 S), no compartimento de carrega-

mento lateral 9 do emissor.

A pilha recarregável de reserva oferece-lhe o conforto de

aumentar o tempo de funcionamento substituindo a pilha

recarregável do receptor, entretanto descarregada. 

Substituir e carregar pilhas recarregáveis

Nota:

A pilha recarregável de reserva também terá de

ser carregada durante aprox. três horas antes de

a poder usar.

Para retirar a pilha recarregável do

receptor:

� Puxe simplesmente a pilha recarre-

gável para fora do respectivo compar-

timento 6 do receptor.

� Enfie a pilha recarregável do receptor,

conforme ilustrado aqui ao lado,

dentro do compartimento lateral de

carregamento 9 do emissor.

Se a pilha recarregável estiver posicio-

nada correctamente, o indicador 0
acende-se:

vermelho: A pilha recarregável começa a ser

carregada.

verde: A pilha recarregável está totalmente

carregada. 

� Enfie a pilha recarregável até ao

limite no compartimento de carrega-

mento 6.

3h

3

9

0

6
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 O que acontece se ...

O que acontece se ...

... este indicador se acender?

... você premir este botão?

Indicador Estado Significado da indicação

Canal 1 no 

receptor

acende-se 

a amarelo

O receptor acabou de ser 

ligado ou foi premido um 

botão.

desligado O receptor está ligado há 

mais de 30 segundos e 

não foi premido nenhum 

botão.

O receptor está 

desligado.

Funcionamento 

B no emissor

acende-se 

a verde

O emissor está ligado.

desligado O emissor está desligado.

Carregar a pilha 

recarregável A 
Carregar a pilha 

recarregável de 

reserva 0 

acende-se 

a vermelho

A pilha recarregável está 

a ser carregada.

acende-se 

a verde

A pilha recarregável está 

totalmente carregada.

Inteligibilidade 

da fala D no 

emissor

acende-se 

a amarelo

A função de melhoria da 

inteligibilidade da fala 

está activa.

desligado A função de melhoria da 

inteligibilidade da fala 

está inactiva.

Botão Função Ver pág.

Procurar um 

canal 5 no 

receptor

inicia a procura de uma fonte 

áudio ou de outro canal

16

Inteligibilidade 

da fala C no 

emissor

selecciona uma das definições 

para melhorar a inteligibili-

dade da fala de forma 

personalizada

18
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O que acontece se ...

... você modificar a posição deste 

regulador/interruptor?

... você ouvir determinados sinais acústicos ou 

sons de aviso?

Regulador/

interruptor Função Ver pág.

Volume 2 no 

receptor

aumenta ou diminui o 

volume de som do receptor

16

Balance 4 no 

receptor

aumenta o volume de som 

para o ouvido esquerdo ou 

direito

17

Transmissão 

Mono/Estéreo F 
no emissor

muda o som para o modo 

Mono ou Estéreo

17

Aumento das 

altas frequên-

cias G no 

emissor

Estes ajustes devem ser reali-

zados pelo seu técnico espe-

cializado ou outro especia-

lista em aparelhos auditivos.

28

Sinal acústico Significado

3 sons crescentes O dispositivo está a 

ligar-se.

3 sons decrescentes O dispositivo está a 

desligar-se.

1 som de confir-

mação 

Foi premido uma vez 

o botão da procura de 

canal.

O botão de procura 

de canal foi premido 

durante 5 segundos.

1–2 sons breves O receptor está 

ajustado para o 

canal 1 ou 2.
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 O que acontece se ...

Nota:

Os sons de aviso ficam sempre ligados.

Som de aviso Significado

6 sons 

breves

O receptor não recebe 

sinal do emissor:

• O emissor e o receptor 

estão demasiado 

afastados. 

O receptor desliga-se 

passados três minutos.

• O emissor está 

desligado.

2 sons 

prolon-

gados

A pilha recarregável está 

quase descarregada.

Para ligar ou desligar os sinais

acústicos:

� Prima o botão da procura de

canal 5 no receptor durante

aprox. cinco segundos.

É emitido um sinal acústico a

título de confirmação. 

5



24

Limpar e conservar o Set 830 S

Limpar e conservar o Set 830 S

Limpar o emissor e o receptor

� Desligue o emissor da rede eléctrica antes de iniciar a

limpeza. 

� Limpe o emissor e o receptor usando apenas um pano

ligeiramente humedecido. 

Em caso de anomalia

O emissor não se liga?

Os líquidos podem danificar o sistema elec-

trónico dos aparelhos!

Podem penetrar no invólucro dos aparelhos

e provocar um curto-circuito no sistema elec-

trónico.

� Mantenha todo o tipo de líquidos afastado

dos aparelhos.

� Nunca utilize produtos de limpeza nem

solventes. 

Causa possível Solução

O alimentador está 

conectado correcta-

mente?

Verifique a ligação do alimentador 

ao emissor e à rede eléctrica

(ver página 10).

A sua fonte áudio 

está ligada?

Ligue a sua fonte áudio.

O volume da fonte 

áudio está ajustado 

para um nível 

suficiente?

Ajuste o volume da sua fonte áudio 

para um valor médio.

Está definido o 

modo de funcio-

namento 2 

(ver página 29)?

Retire o receptor da base de 

carregamento. O emissor liga-se 

automaticamente.

CUIDADO! 
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 Em caso de anomalia

Não obtém qualquer som?

Causa possível Solução

Há objectos entre 

o receptor e 

o emissor?

Retire os objectos interferentes 

entre o receptor e o emissor.

O emissor ou o 

receptor está sob a 

incidência directa de 

raios solares?

Evite raios solares directos.

O alcance do emissor 

foi ultrapassado?

Aproxime mais o receptor do 

emissor. Se necessário, volte a

ligar o receptor.

Todas as fichas 

estão correcta-

mente ligadas?

Verifique a ligação entre o emissor 

e a sua fonte áudio (ver página 7).

O indicador de 

funcionamento B 

está aceso?

Verifique se o emissor está ligado 

(ver página 14).

O emissor está 

virado ao contrário?

Coloque o emissor de maneira a 

que os cabos fiquem a apontar 

para o lado oposto ao receptor 

(ver página 6).

A inscrição com o 

nome Sennheiser do 

receptor está virada 

para o emissor?

Prenda o receptor de maneira a que 

a inscrição com o nome Sennheiser 

fique virada para o emissor.

O volume da 

fonte áudio está 

demasiado baixo?

Ajuste o volume da sua fonte 

áudio para um valor médio.

O volume no 

receptor está 

demasiado baixo?

Ajuste o regulador para o volume 

de som 2 (ver página 16).

A pilha recarregável 

está bem encaixada 

no receptor e está 

carregada?

Verifique se o indicador de canal 1 
está aceso. Se não estiver: 

Carregue a pilha recarregável 

(ver página 19).

Retire a pilha recarregável e 

volte a colocá-la no receptor.

Se isto não ajudar: Carregue a pilha 

recarregável (ver página 19).
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Em caso de anomalia

Só ouve som de um lado?

O som da fonte áudio é quase imperceptível?

Causa possível Solução

O «Balance» está 

ajustado correcta-

mente?

Rode o regulador «Balance» 4 

para a esquerda ou para a direita 

(ver página 17).

O emissor está em 

modo «Mono»?

Empurre o interruptor selector 

Mono/Estéreo F no emissor para 

a esquerda (ver página 17).

Causa possível Solução

A função de 

melhoria da inteligi-

bilidade da fala foi 

desregulada?

Prima a tecla da inteligibilidade 

da fala C  no emissor as vezes 

que forem necessárias até o som 

estar perfeito para o seu gosto 

(ver página 18).

Usa um televisor 

com ecrã de plasma?

Assegure-se de que o emissor está 

tão longe quanto possível do seu 

ecrã de plasma (ver página 6).

Não consegue ouvir 

o canal pretendido?

Prima o botão da procura de canal 

5, para reiniciar o processo de 

procura até encontrar a fonte 

áudio que pretende. 

O alcance do emissor 

foi ultrapassado?

Aproxime mais o receptor do 

emissor. Se necessário, volte a 

ligar o receptor.
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 Informações técnicas suplementares

As colunas do seu televisor estão em modo de silêncio 

(mute)?

Se não conseguir eliminar a falha com as medidas referidas

nas tabelas, contacte o seu distribuidor Sennheiser.

Informações técnicas suplementares

Ajustar a inteligibilidade da fala com maior precisão

É possível melhorar a inteligibilidade da fala no emissor de acordo com

a sua preferência (ver página 18).

São possíveis as seguintes definições:

Causa possível Solução

Alguns televisores 

desactivam as suas 

colunas assim que 

se liga um emissor.

Verifique o ajuste no menu da sua 

televisão, se e como este modo de 

silêncio é desligado.

Procure outra entrada áudio no 

seu televisor ou use o microfone 

MKE 800 TV-N (ver «Acessórios e 

peças de substituição» na pág. 30).

Definição

Indicador D acende-se 

a amarelo Função

1 Compressão

2 Aumento de altas 

frequências

3 Compressão e aumento das 

altas frequências 

Regulação 

básica

Sem influência
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Informações técnicas suplementares

Compressão (posições 1 e 3)

Com o avançar da idade, a capacidade de percepção de sons baixos e de

sons altos pode diminuir. A compressão compensa estas diferenças de

volume de som, aumentando os sons mais baixos e baixando os mais

altos, conforme o caso. 

A sensação que a compressão transmite é de que a fala passa para

primeiro plano e se torna mais simples de compreender. 

A compressão é auto-reguladora. Depois de activada, não precisará de

fazer quaisquer ajustes adicionais.

Aumento das altas frequências (posições 2 e 3)

Com a idade, a capacidade auditiva em relação a sons altos pode dimi-

nuir. No entanto, os sons altos são importantes para entender melhor

a fala. 

O aumento das altas frequências torna a fala mais clara, e, por conse-

guinte, mais facilmente perceptível.

O aumento das altas frequências (posições 2 ou 3) permite um ajuste

adicional de maior precisão. Para esse efeito, existe, na parte de trás do

emissor, um regulador para o aumento das altas frequências G.

Função do regulador para aumento das altas frequências

O regulador progressivo para o aumento das altas frequências G no

emissor, o sinal áudio é elevado conforme ilustrado no diagrama.

O regulador G permite escolher uma curva dentro da área ilustrada.

 

� Use uma chave de fendas e rode o regulador

para o aumento das altas frequências G para

a esquerda ou para a direita, até o som lhe soar

bem e agradável.

A posição «0» do regulador corresponde a um

aumento mínimo e a posição «MAX» a um

aumento máximo. No seu estado de entrega, o

regulador está na posição do meio.
C

10 

0,1 1 10

20

dB

kHz

«MAX»

«0»

Estado de entrega
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 Informações técnicas suplementares

Mudar de modo de funcionamento

É possível definir outro modo de funcionamento no emissor. Esta

função é útil para situações em que o volume de som da sua fonte áudio

seja muito baixo e o emissor não se ligue sempre automaticamente.

Particularidades do modo de funcionamento 2:

Neste modo de funcionamento, o emissor não se liga juntamente com

a fonte áudio.

Para ligar o emissor:

� Retire o receptor da base de carregamento.

Para desligar o emissor:

� Coloque o receptor na base de carregamento.

Se usar um segundo receptor neste modo de funcionamento e o quiser

carregar durante o funcionamento:

� Prima o botão da inteligibilidade da fala C 
durante aprox. cinco segundos.

O indicador D apaga-se. O indicador de carre-

gamento da pilha recarregável de reserva 0
pisca várias vezes:

vermelho: Modo de funcionamento 2

verde: Modo de funcionamento 1 (predefinido de

fábrica)

Se o modo de funcionamento tiver sido

mudado com sucesso, o indicador de carrega-

mento da pilha recarregável de reserva 0
apaga-se e o indicador D volta a acender-se.

� Puxe simplesmente a pilha recarregável para

fora do respectivo compartimento 6 do

receptor.

� Enfie a pilha recarregável do receptor até ao

limite no compartimento lateral de carrega-

mento 9 do emissor.

D

C

0

3

9
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Acessórios e peças de substituição

Acessórios e peças de substituição

Procure em lojas da especialidade os seguintes receptores e

auscultadores compatíveis com o seu sistema:

CUIDADO! Perigo de danificação do dispositivo!

A utilização de componentes de outros fabri-

cantes (por ex. alimentador de rede ou pilha

recarregável) pode provocar danos no dispo-

sitivo e resulta na anulação da garantia!

� Use exclusivamente artigos acessórios

e peças de substituição originais da

Sennheiser.

Nº art. Acessório/peça de substituição

502021 Receptor RI 830 S 

502020 Auscultadores RI 830

502023 Auscultadores RI 900
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 Acessórios e peças de substituição

Procure em lojas da especialidade os seguintes acessórios,

disponíveis para o Set 830 S:

Nº art. Acessório/peça de substituição

500898 Pilha recarregável de reserva BA 300

502566 Laço de indução EZT 3011

504061 Laço de indução EZT 3012

003448 Plaquetas indutivas EZI 120

528185 Fita para pendurar ao pescoço

528184 Grampo para fixar o receptor

517627 Cabo de extensão, 3 m

(conector jack macho de 3,5 mm)

500974 Microfone externo (Mono) MKE 800 TV-N

502710 Barra de carregamento L 300 10-10

Cabo de ligação HZL

001676 HZL 30-6

3,5 mm para 1 ficha pequena, 40 cm 

004658 HZL 30-600

3,5 mm para 1 ficha pequena, 60 cm

001678 HZL 32-6

3,5 mm para 2 fichas pequenas, 40 cm

004657 HZL 32-600

3,5 mm para 2 fichas pequenas, 60 cm

002408 HZL 34-6E 

3,5 mm para 1 ficha Europeia, 40 cm

004652 HZL 34-600E

3,5 mm para 1 ficha Europeia, 60 cm

002409 HZL 36-6E

3,5 mm para 2 fichas Europeias, 40 cm

004653 HZL 36-600E

3,5 mm para 2 fichas Europeias, 60 cm
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Dados técnicos

Dados técnicos

Sistema

Sistema de modulação FM, estéreo

Frequência portadora 2,3 MHz/2,8 MHz

Gama de frequências 50 Hz a 16 000 Hz

Distorção harmónica < 1 %

Tempo de carregamento 

para a pilha recarregável aprox. 3 horas

Relação sinal/ruído

(1 mV, desvio máximo) tip. 75 dBA

Intervalo de temperatura funcionamento: +5 °C a +40 °C

Emissor

Alcance até 12 m dentro de um recinto 

fechado

Entrada 

áudio/microfone

conector jack fêmea estéreo de 

3,5 mm

Alimentação de 

corrente com alimen-

tador NT 13

13,5 V CC / 450 mA 

Consumo de pot. máx. 4,7 W

(incl. carregamento da pilha)

Consumo em 

modo de espera

< 0,5 W 

(sem carregamento da pilha)

Peso aprox. 260 g

Dimensões aprox. 112 x 146 x 58 mm
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 Dados técnicos

Alimentador com ficha NT 13 em conformidade com

O alimentador com ficha NT 13 está certificado conforme os

requisitos legais de segurança para a Estados Unidos,

Canadá, Europa e Austrália.

Receptor

Ligação áudio conector jack fêmea estéreo 

de 3,5 mm

Pressão sonora máx. 125 dB (SPL)

Alimentação de 

corrente

pilha recarregável de 

polímero de lítio BA 300 

(3,7 V / 150 mAh)

Tempo de 

funcionamento até 12 horas

Peso aprox. 50 g 

(incl. pilha recarregável)

Dimensões aprox. 70 x 60 x 25 mm

Alimentador com ficha NT 13

Tensão de entrada teórica 100–240 V~ 

Frequência de rede 50–60 Hz

Tensão de saída teórica 9 V 

Corrente de saída teórica 340 mA

Eficiência energética DOE nível VI 

Intervalo de temperatura funcionamento: +5 °C a +40 °C

Humidade relativa funcionamento: 20 a 80 %, sem 

condensação

Europa CEM: EN 55013, EN 55020

Segurança: EN 60950-1

Estados 

Unidos

CEM: 47CFR15_B

Segurança: UL 60950-1

Canadá CEM: ICES-003

Segurança: CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1

Austrália CEM: AS/NZS 4268

Segurança: AS/NZS 60950-1
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Declarações do fabricante

Declarações do fabricante

Garantia

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume uma garan-

tia de 24 meses para este produto. 

As actuais condições de garantia encontram-se disponíveis

em www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor

Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas

• Directiva REEE (2012/19/UE)

No fim da vida útil, elimine o produto num ponto

de recolha municipal ou num ecoponto.

• Directiva relativa às baterias (2006/66/CE &

2013/56/UE)

As baterias integradas neste produto são reci-

cláveis. Para proteger o ambiente, elimine os

produtos avariados incl. as baterias em pontos

de recolha oficiais ou entregue-os em lojas da

especialidade.

Conformidade CE

•

• Directiva CEM (2014/30/UE)

• Directiva Baixa Tensão (2014/35/UE)

• Directiva RoHS (2011/65/UE)

• Directiva ErP (2009/125/CE)

A declaração encontra-se disponível no nosso site de

Internet www.sennheiser.com/download. Antes da colo-

cação em funcionamento, observar as prescrições especí-

ficas do país!

Em conformidade com

Europa

Austrália/

Nova Zelândia

Canadá CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EUA
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