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U heeft de juiste keuze gemaakt!

Dit product van Sennheiser zal u gedurende vele jaren weten te 

overtuigen van zijn kwaliteit door de betrouwbaarheid, de efficiënte 

werking en het eenvoudige gebruik. Daarvoor staat Sennheiser met 

haar goede naam en de in meer dan 60 jaar verworven competentie als 

fabrikant van hoogwaardige elektroakoestische producten garant.

Neem even rustig de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te lezen, 

want wij willen graag dat u eenvoudig en snel van de voordelen van 

deze techniek kunt gaan genieten.
1



2

Veiligheidsvoorschriften

� Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u 

het apparaat gaat gebruiken.

� Bewaar de gebruiksaanwijzing zodanig, dat deze op ieder 

moment voor iedere gebruiker beschikbaar is. Geef het 

apparaat altijd samen met de gebruiksaanwijzing door aan 

derden.

� Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer u bijzonder veel 

aandacht aan uw omgeving moet besteden (bijv.  in het 

verkeer, tijdens handenarbeid). 

� Houd de hoofdtelefoon ten minste 10 cm verwijderd van 

pacemakers of geïmplanteerde defibrillatoren. De 

hoofdtelefoon heeft magneten die een magnetisch veld 

genereren, die op hun beurt invloed kunnen uitoefenen op 

pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren.

� U dient het apparaat altijd droog te houden en mag het 

apparaat niet blootstellen aan extreem lage en extreem hoge 

temperaturen (ideaal: 10 tot 35°C).

� Behandel het apparaat zorgvuldig en plaats deze op een 

schone, stofvrije plaats.

� Lak- en wassoorten kunnen de voet van de zender aantasten 

en zo vlekken op uw meubels veroorzaken. Gebruik daarom 

eventueel een onderzetter.

� Bij dit apparaat kan een hoger volume worden ingesteld, dan 

bij gebruikelijke kinbeugelsystemen. Bij mensen met een 

gezond gehoor en bij kinderen kan dit tot gehoorschade 

leiden.

� Neem de veiligheidsinstructie voor lithium-ionen-accu’s, die 

in de bijlage staan vermeld, in acht.

� Let er altijd op dat er niets aan de voedingsadapter mankeert 

en gemakkelijk toegankelijk is en stevig in het stopcontact 

zit.

� Trek bij onweer of wanneer u het apparaat langere tijd niet 

gebruikt, de voedingsadapter uit het stopcontact om het 

product los te koppelen van de netspanning.

� Gebruik het product in geen geval in de nabijheid van water. 

Stel het product niet bloot aan regen of vocht. Er bestaat 

gevaar voor brand of een elektrische schok.



Reglementair gebruik van de zender

Het reglementaire gebruik betekent ook,

� dat u deze handleiding en in het bijzonder het hoofdstuk 

“Veiligheidsvoorschriften” heeft gelezen.

� dat u de zender conform de gebruiksvoorwaarden alleen 

gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Niet-reglementair gebruik

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u de 

zender anders gebruikt dan beschreven in deze 

gebruiksaanwijzing en de gebruiksvoorwaarden niet opvolgt.
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De Stethoset IS 410

De IS 410 ist een draadloos infrarood oortelefoonsysteem, 

waarmee u het volume van media via de oortelefoon, zoals bijv. 

van tv’s, radio’s, stereoinstallaties en andere hifi-appratuur 

individueel aan uw eigen gehoor kunt aanpassen. De set maakt 

het bovendien mogelijk om zonder storende kabels vrij in de 

ruimte van de zender te bewegen. 

De Stethoset IS 410 onderscheidt zich door een eenvoudige en 

intuïtieve bediening. De hoofdtelefoon wordt automatisch 

aangezet wanneer deze wordt opgezet. U kunt het volume 

rechtstreeks op de kinbeugel van de hoofdtelefoon instellen. De 

verstaanbaarheid van de spraak kunt u met behulp van een 

toets op de zender verbeteren.

De zender heeft de beschikking over een oplader, waarin u de 

hoofdtelefoon plaatst en waardoor gelijktijdig de accu wordt 

opgeladen. Bovendien kunt u een extra accu in de laadschacht 

aan de zijkant van de zender opladen.

Omvang levering

Tot de omvang van de levering van de IS 410 behoren:

� 1 hoofdtelefoon (ontvanger) RI 410

� 1 zender TI 410 met geïntegreerd oplaadstation

� 1 lithium-ionen-accu BA 300

� 1 voedingsadapter

� 1 aansluitkabel met aan beide kanten een 3,5-mm-stereo-

jackplug voor de aansluiting op de hoofdtelefoonbus
(met adapter aan één kant op 6,3-mm-jackplugbus)

� 1 adapter Cinch plug (bijv.  TB/Aux-Out)

� 2 paar oorkussens (verschillende uitvoeringen)

� 1 gebruiksaanwijzing
4



Bedieningselementen

A Overzicht hoofdtelefoon (zie omslag)

� Volumeregelaar

� Accuvak voor BA 300

� Balansregelaar

B Overzicht zender (zie omslag)

� 3,5-mm stereo jackplug voor het aansluiten van het
audiosignaal (AUDIO), blauw gemarkeerd

� Holle bus voor het aansluiten van de voedingsadapater
(12 VDC), geel gemarkeerd

� Toets Verstaanbaarheid van de spraak 

� Oplader: Hoofdtelefoon

	 Oplader: extra accu

B Overzicht LED-aanduiding (zie omslag)


 Oplaadindicatie van de extra accu 

� Oplaadindicatie van de hoofdtelefoonaccu 

� Bedrijfsaanduiding 

C Overzicht aansluitmogelijkheden (zie omslag)

 Aansluitkabel voor de hoofdtelefoonbus

� Adapter voor 6,3-mm jackplug

� Adapter voor Cinch plug

� SCART-adapter (optie)

� Voedingsadapter
5



Ingebruikname

Zender plaatsen

� Plaats de zender zodanig dat het infraroodsignaal niet door 

voorwerpen gehinderd of afgeschermd wordt. 

Opmerking:

Voorkom de rechtstreekse inwerking van zonlicht, aangezien 

dit storende geluiden op de hoofdtelefoon en schade aan de 

zender kan veroorzaken.

Indien u een plasmascherm als geluidsbron gebruikt, moet u het 

onderstaande in acht nemen om te zorgen voor een 

storingsvrije ontvangst:

� Controleer of het infrarode signaal van de zender 

ongehinderd de hoofdtelefoon bereikt.

� Gebruik eventueel een in de handel verkrijgbare 

verlengkabel (3,5-mm stereo jackplug), om de zender 

dichter bij de ontvanger te brengen. Neem hiervoor contact 

op met uw Sennheiser-leverancier.

De zender op de geluidsbron aansluiten

� Steek de aansluitkabel  in de blauw gemarkeerde bus 

(AUDIO) � van de zender.

� Controleer welke aansluitmogelijkheden uw geluidsbron 

(bijv.  televisie) heeft. 

A B C D

TV TV
L R

AV geen 
aansluiting

Hoofdtelefoo

naansluiting

Cinch-bus SCART-bus Externe 

microfoon
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A De zender met behulp van de hoofdtelefoonaansluiting 

aansluiten

audio out

headphone socket �



� Sluit de aansluitkabel  op de hoofdtelefoonaansluiting van 

uw geluidsbron aan.

� Stel een voldoende hoog volume van de 

hoofdtelefoonuitgang van uw geluidsbron in. Dit verbetert 

de kwaliteit van de draadloze geluidsoverdracht. Controleer 

daarvoor eventueel de menu-instelling van uw televisie.

Opmerking:

Bij televisies zit de aansluiting voor de hoofdtelefoon 

meestal aan de voor- of zijkant. Afhankelijk van de 

aansluiting kan het zijn dat u de adapter � moet gebruiken.

Om gehoorbeschadiging te voorkomen, beschikken nieuwere 

televisies veelal over een functie, die het geluid van de televisie 

uitschakelt (mute-schakeling), zodra u een hoofdtelefoon 

aansluit. 

� Indien een ander desondanks ook wil luisteren, moet u in de 

menu-instelling van uw televisie controleren, hoe deze 

muteschakeling moet worden uitgeschakeld.

B De zender met behulp van de Cinch-bussen aansluiten

L

Raudio
 o

ut

RCA socket

�



� Sluit de aansluitkabel  op de adapter (Cinch plug) � aan.

� Sluit de rode en witte Cinch-stekkers van de adapter � op de 

qua kleur passende Cinch-bussen van uw geluidsbron aan.

Opmerking:

Bij televisies zitten de Cinch-bussen meestal op de 

achterkant.
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C De zender met behulp van de SCART-bus aansluiten

�



Indien uw geluidsbron een SCART-bus heeft, kunt u bij uw 

Sennheiser-leverancier een bijpassende SCART-adapter kopen 

(zie “Toebehoren” op pagina 16).

� Sluit de aansluitkabel  op de SCART-adapter � aan.

� Sluit de SCART-adapter � op de SCART-bus van uw televisie 

aan. Indien uw televisie meerdere SCART-bussen heeft, moet 

u een SCART-bus gebruiken, die ook als uitgang is bedoeld 

(zie daarvoor de handleiding van uw televisietoestel).

D Externe microfoon gebruiken

Indien uw geluidsbron niet over een van bovenstaande 

aansluitingen beschikt, kunt u een externe microfoon 

gebruiken (zie “Toebehoren” op pagina 16), om het 

geluidssignaal aan de zender door te geven.

� Sluit de microfoon op de blauw gemarkeerde bus (AUDIO) �
van de zender aan.

� Plaats de microfoon voor de luidspreker van de geluidsbron. 

U kunt de klank veranderen door de positie van de microfoon 

voor de luidspreker te variëren.

De zender op de voedingsspanning aansluiten

� Sluit de voedingsadapter op de geel gemarkeerde holle bus 

(12 VDC) � aan.

� Plaats de voedingsadapter in een stopcontact. De LED �
brandt groen. Indien de hoofdtelefoon in de oplader � van 

de zender staat, gaat de LED � uit.

Opmerking:

Trek de voedingsadapter uit het stopcontact, wanneer u het 

apparaat langere tijd niet gebruikt, bijv. tijdens vakanties. In 

dat geval wordt de accu niet meer opgeladen.
8



De accu in de hoofdtelefoon plaatsen en daaruit 

verwijderen

�

� Schuif de accu zoals hiernaast wordt weergegeven in het 

accuvak �. Let er daarbij op dat de accu goed is geplaatst.

� Om de accu te kunnen verwijderen, moet u deze aan de 

verdikking uit de hoofdtelefoon trekken. 

Opmerking:

� Wanneer de hoofdtelefoon wordt uitgeleverd, is de accu 

reeds geplaatst.

� Laad de accu voor het eerste gebruik zodanig ver op, dat de 

LED � groen gaat branden (zie “De hoofdtelefoon 

opbergen en opladen” op pagina 12). Dat duurt maximaal 3 

uur.

Extra accu in de zender plaatsen

	



In de laadschacht aan de zijkant van de zender � kunt u een 

extra accu opladen (wordt niet meegeleverd). Deze accu is niet 

absoluut noodzakelijk om de IS 410 te kunnen gebruiken. Deze 

biedt u echter het comfort, dat u de bedrijfstijd verlengt, door 

de lege accu te vervangen.

� Schuif de extra accu, zoals hiernaast wordt weergegeven in 

de laadschacht aan de zijkant �.

� Indien de accu correct is geplaatst, brandt de LED �

rood: De accu wordt opgeladen.

groen: De accu is volledig opgeladen.
9



Het dagelijkse gebruik

De zender inschakelen

� Neem de hoofdtelefoon uit de oplader � van de zender.
De zender is automatisch ingeschakeld. De LED � brandt 

groen. 

Opmerking:

De zender wordt automatisch uitgeschakeld, zodra u de 

hoofdtelefoon in de oplader � van de zender terugzet. De 

LED � gaat uit.

De hoofdtelefoon inschakelen

Voorzichtig! Luisteren met een hoog volume? - Nee!

Met een hoofdtelefoon zet men het geluid vaak 

luider dan bij een luidspreker. Een hoog volume, 

dat langere tijd op uw gehoor inwerkt, kan 

permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. 

Bescherm uw gehoor! Hoofdtelefoons van 

Sennheiser klinken ook bij een laag volume 

uitermate goed.

ON

OFF
De hoofdtelefoon wordt automatisch ingeschakeld, wanneer u 

de kinbeugel spreidt en de hoofdtelefoon op uw hoofd plaatst. 

Wanneer u de kinbeugel afzet, wordt de hoofdtelefoon 

automatisch uitgeschakeld.

� Stel met de volumeregelaar � een laag volume in voordat u 

de hoofdtelefoon opzet. Hierdoor beschermt u uw gehoor.

� Zet de hoofdtelefoon zodanig op, dat het Sennheiser-logo 

van het hoofd weg wijst.
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Volume instellen

�

� Indien u de zender op een hoofdtelefoonaansluiting van uw 

geluidsbron hebt aangesloten:
Stel een gemiddeld volume voor de geluidsbron in. Dit 

verbetert de kwaliteit van de draadloze geluidsoverdracht.

� Stel aansluitend met behulp van de volumeregelaar � een 

voor u voldoende hoog en aangenaam volume in.

Balans instellen

� De balans regelt de volumeverdeling tussen het rechter en het 

linker oor.

� Stel met behulp van de balansregelaar � de gewenste 

volumeverdeling zodanig in, dat u met beide oren evengoed 

hoort.

De verstaanbaarheid van de spraak verbeteren

Met behulp van de toets � kunt u de verstaanbaarheid van de 

spraak verbeteren.

� Indien de spraak slecht is te verstaan, moet u de toets �
indrukken.
De toets � is op de achtergrond geel verlicht en de 

verstaanbaarheid van de spraak is verbeterd.

Opmerking:

Indien de spraak desondanks slecht te verstaan blijft, moet u 

het volume van uw geluidsbron verhogen.
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De hoofdtelefoon opbergen en opladen

�

�

Berg de hoofdtelefoon niet langere tijd met een gespreide 

beugel op, omdat de hoofdtelefoon dan niet is uitgeschakeld en 

de beugelspanning vermindert.

� Plaats de hoofdtelefoon na gebruik, zoals hiernaast is 

afgebeeld, zonder veel druk uit te oefenen terug in de 

oplader � van de zender.
De zender wordt daarbij automatisch uitgeschakeld.

� Indien de accu correct is geplaatst, brandt de LED �

rood: De accu wordt opgeladen.

groen: De accu is volledig opgeladen.

� Laad de accu voor het eerste gebruik zodanig ver op, dat de 

LED � groen gaat branden. Dat duurt maximaal 3 uur. Met 

een volledig opgeladen accu bedraagt de bedrijfsduur 

ca. 16 uur.

Opmerking:

� U bereikt de beste laadtoestand indien u de hoofdtelefoon 

altijd in de oplader � van de zender bewaart. De 

oplaadtechniek voorkomt dat de accu teveel worden 

opgeladen.

� Ook indien u de hoofdtelefoon niet langer gebruikt, moet u 

de accu regelmatig iedere 3 maanden opladen.
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Betekenis van de aanduidingen

Aanduidingen van de zender

LED-aanduidingen Toestand Toelichting

Bedrijfsaanduiding � brandt groen De zender is ingeschakeld.
De hoofdtelefoon staat 

niet in de oplader �.

uit De zender is uitgeschakeld.
De hoofdtelefoon staat in 

de oplader �.

 Oplaadindicatie voor de extra 

accu �

Oplaadindicatie voor de accu 

van de hoofdtelefoon �

brandt rood De extra accu c.q. de accu 

van de hoofdtelefoon 

heeft contact en wordt 

opgeladen

brandt groen De extra accu c.q. de accu 

van de hoofdtelefoon is 

volledig opgeladen

Toets Verstaanbaarheid van 

de spraak �
brandt geel De spraakverbetering is 

ingeschakeld

Signaaltonen van de hoofdtelefoon

Signaaltonen Toelichting Opmerking

6 x kort Zendersignaal 

ontbreekt (zender niet 

ingeschakeld of 

reikwijdte 

overschreden)

Automatische uitschakeling 

na ca. 3 minuten

2 x lang De accu is vrijwel leeg Automatische uitschakeling 

na ca. 3 minuten
13



Onderhoud

De zender en hoofdtelefoon schoonmaken

Voorzichtig! Water kan de elektronica van het apparaat 

onherstelbaar beschadigen! 

Water dringt in de behuizing van de apparaten en 

kan kortsluiting in de elektronica veroorzaken.

Houdt alle soorten vloeistoffen uit de buurt van 

apparaten.

� Koppel het apparaat los van de voedingsspanning voordat u 

met het schoonmaken begint. 

� Maak de zender en de hoofdtelefoon uitsluitend met een 

licht vochtige doek schoon. Gebruik in geen geval oplos- of 

reinigingsmiddelen. 

Oorkussens schoonmaken

�

� Verwijder de oorkussens � voorzichtig van de hoofdtelefoon.

� Maak de oorkussens �, bijv. met warm zeepwater, schoon 

en spoel de oorkussens goed uit.

� Laat de oorkussens � goed drogen, voordat u deze weer op 

de hoofdtelefoon plaatst.

Opmerking: 

Uit hygiënisch oogpunt moet u de oorkussens � van tijd tot 

tijd vervangen. Bij uw Sennheiser-leverancier kunt u reserve 

oorkussens kopen. 
14
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In geval van storingen

� Controleer of één van de onderstaande punten de oorzaak 

van de storing zou kunnen zijn:

Storing Mogelijke oorzaak Pagina

U ontvangt 

geen geluid

� Zijn alle stekkers correct aangesloten?

� Is de zender met de geluidsbron 

verbonden?

� Is de zender met de voedingspanning 

verbonden?

� Is het volume van de geluidsbron 

voldoende hoog ingesteld?

� Brandt de groene bedrijfsindicatie?

� Is het volume van de hoofdtelefoon 

voldoende hoog ingesteld?

� Is de accu goed in de hoofdtelefoon 

geplaatst en opgeladen?

� Wijst het Sennheiser-logo van de 

hoofdtelefoon naar de zender?

� Bestaat er een ongehinderde 

“zichtverbinding“ tussen zender en 

hoofdtelefoon?

6 ff

6 ff 

8 

7 

8

11 

9 

10 

6

De spraak is 

slecht te 

verstaan

� Is de toets verstaanbaarheid van de 

spraak  geel op de achtergrond 

verlicht?

11

U hoort het 

geluid 

slechts aan 

één kant

� Is de balans goed ingesteld? 11

Neem contact op met uw Sennheiser-leverancier, indien de 

storing niet met de in de tabel genoemde punten kan worden 

verholpen. 



Toebehoren

Voorzichtig! Het gebruik van componenten van andere 

fabrikanten (bijv.  voedingsadapter of accu) kan 

schade aan het apparaat veroorzaken en heeft 

ten gevolge dat de garantie vervalt.

� Gebruik alleen originele toebehoren en 

reserveonderdelen van Sennheiser.

Bij uw vakhandel zijn voor de IS 410 de onderstaande 

toebehoren verkrijgbaar:

Extra accu BA 300 Art. nr. 500898

Hoofdtelefoon RI 410 Art. nr. 500684

5 paar oorkussens (lamelvorm) Art. nr. 520377

5 paar oorkussens (normaal) Art. nr. 520378

5 paar oorkussens 

(transparant, paddestoelvormig)

Art. nr. 520379

SCART-adapter Art. nr. 77798

Verlengkabel, 3 m 

(3,5-mm stereo jackplug) 

Art. nr. 517627

Externe microfoon (mono) 

MKE 800 TV-N

Art. nr. 500974
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Aansluitbezetting

De blauw gemarkeerde bus (AUDIO) � is bedoeld voor het 

gebruik van twee verschillende stekkerverbindingen (Line/

Mic). Het herkennen van het desbetreffende type gebeurt 

automatisch.

3,5-mm 3-pol/standaard stereo

L R GND

3,5-mm 4-pol/microfoon met extra voedingsspanning

L R GND8V
1kΩ
17



Technische gegevens

Systeem

Modulatie FM-stereo

Dragerfrequenties 2,3 MHz / 2,8 MHz

Reikwijdte ca. 12 m binnenshuis

NF-frequentiebereik 50 Hz – 16 kHz

Vervormingsfactor < 1%

Signaal-ruisverhouding typisch 75 dB(A)

Zender

Audio-/microfoonaansluiting 3,5-mm stereo jackplug

Oplaadtijd accu 
(hoofdtelefoon in de oplader,
extra accu in de oplaadschacht)

ca. 3 uur

Voedingsspanning 12 VDC/500 mA
met voedingsadapter NT 12-5A

Gewicht ca. 140 g

Afmetingen ca. 115 x 145 x 40 mm

Hoofdtelefoon

Max. geluidsdruk 125 dB (SPL)

Voedingsspanning Met li-ion-accu BA 300
(3,7 V/150 mAh)

Bedrijfstijd ca. 16 uur

Gewicht ca. 50 g

Afmetingen ca. 200 x 135 x 20 mm
18



Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG geeft voor dit product een 

garantie van 24 maanden. De op dit moment geldende 

garantievoorwaarden kunt u downloaden van het internet 

onder www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier 

opvragen.

In overeenstemming met onderstaande eisen

� AEEA-richtlijn (2012/19/EU)

Breng dit product aan het einde van de levenscyclus 

naar één van de plaatselijke verzamelpunten of naar 

een recyclingbedrijf.

� Batterijenrichtlijn (2006/66/EG & 2013/56/EU)

De meegeleverde accu’s of batterijen kunnen worden 

gerecycled. Lever, om het milieu te beschermen, lege 

accu’s en batterijen uitsluitend in bij officiële verza-

melstations of de vakhandel.

CE-overeenstemming

�

� R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)

� EMC-richtlijn (2014/30/EU)

� Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)

� ErP-richtlijn (2009/125/EG)

� RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com/

download beschikbaar. Lees voor de inbedrijfstelling de 

specifieke voorschriften door, die voor uw land van toepassing 

zijn!
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