
HE 1 MANUAL



HE 1

Gebruiksaanwijzing



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, D-30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com

Gedrukt en handgebonden in Duitsland, gepubl. 09/17, 570770/A03 NL



Hoofdtelefoon
1 Hoofdbeugel, vergrendelend 

verstelbaar
2 Aluminium koelelement voor 

hoogspanningsversterker
3 Elektrostatische geluidsomvormer 
4 Oorkussen 
5 Contactgeluidverminderende 

kabelaansluitingen
6 Uiterst flexibele OFC-hoofdtelefoon-

kabel, PTFE-geïsoleerd, 
contactgeluidsarm

Afstandsbediening
7 Infraroodzender
8 Aan-/uitschakelaar 
9 Dekselbesturingstoetsen

•  opbergbox 1 BOX 1 O/C
•  opbergbox 2 BOX 2 O/C

0 Keuzetoetsen voor de uitgang 
OUTPUT
•  hoofdtelefoon PHONES
•  uitgangen LINE

A Cross-Feed- 
keuzetoetsen CROSS FEED
•  uit OFF
•  laag LOW
•  hoog HIGH

B Keuzetoetsen voor de ingang INPUT
•  optisch OPTICALIN
•  USB USB
•  coax COAXIALIN 
•  a-symmetrisch UNBALANCED 
•  symmetrisch BALANCED

C Mute-schakelaar 
D Volumetoetsen –/+ 
E Batterijvak voor batterijtype 

CR2032, 3 V (aan de onderkant)

Versterker (voorkant)

F Opbergbox voor hoofdtelefoon
G Glazen deksel
H Hoofdtelefoonstekker
I Hoofdtelefoonbus 1 HEADPHONE 1
J Zacht bed voor hoofdtelefoon
K Versterkerbuizen in beschermende 

cilinders
L Aan/-uitschakelaar en 

volumeregelaar
M Status-LED
N Keuzeschakelaar voor de uitgang 

OUTPUT
O Cross-Feed- 

keuzeschakelaar CROSS FEED
P Keuzeschakelaar voor de ingang 

INPUT
Q Infraroodsensor voor de 

afstandsbediening
R Trillingsbsorberende pootjes

Versterker (achterkant)

S Ingang cinch-bussen, a-symmetrisch 
UNBAL rood R, zwart L

T Ingang XLR-3-aansluitingen,  
symmetrisch BAL/R/L

U Uitgang cinch-bussen,  
a-symmetrisch UNBAL  
rood R, zwart L

V Uitgang XLR-3-aansluitingen,  
symmetrisch BAL/R/L

W Ingang voor S/PDIF, coax COAX
X Ingang voor S/PDIF, optisch OPT
Y Ingang voor USB, type B USB
Z Hoofdtelefoonbus 2 HEADPHONE 2
[ Bus voor netspanning  

~100-240 VAC 50/60 Hz 40 W
\ Netschakelaar ON/OFF
] Deksel voor productinformatie en 

goedkeuringscertificaten
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees deze veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

2. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed. Geef het product altijd samen 
met deze veiligheidsvoorschriften door aan derden.

3. Let goed op alle waarschuwingen.

4. Volg alle aanwijzingen nauwgezet op.

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

6. Maak het product uitsluitend schoon, wanneer de stekker uit het stop-
contact is getrokken. Maak het product alleen schoon met een droge doek.

7. Zorg voor een circulerende ventilatie. Het product ontwikkelt warmte, 
die via de behuizing, en in het bijzonder de uitgeschoven buizen, wordt 
afgevoerd. Plaats het product overeenkomstig de aanwijzingen in deze 
gebruiksaanwijzing.

8. Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, 
ovens, direct zonlicht of andere apparaten die warmte genereren.

9. Gebruik het product uitsluitend in combinatie met die spanningsbronnen, 
die overeenkomen met de gegevens in het hoofdstuk „Technische specifica-
ties” (zie pagina 51) en die op de achterkant van het product. Sluit het 
product altijd op een geaard stopcontact aan.

10. Let er altijd op dat niemand op de voedingskabel kan gaan staan en dat 
deze niet bekneld kan raken, in het bijzonder niet bij de stekker, aan het 
stopcontact en op het punt, waarop de kabel uit het product komt.

11. Gebruik uitsluitend de door Sennheiser meegeleverde of aanbevolen extra 
apparaten/toebehoren/reserveonderdelen.

12. Gebruik het product uitsluitend in combinatie met stellingen, racks of 
tafels, die sterk genoeg zijn om het product veilig te kunnen dragen 
(zie het hoofdstuk „Technische specificaties” op pagina 51). Houd er 
rekening mee dat de plaats en de onderbouw waarop het product wordt 
geplaatst invloed op de klankkwaliteit hebben.

13. Koppel het product bij onweer, of wanneer het gedurende langere tijd niet 
wordt gebruikt, los van de voedingsspanning.
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden door gekwalificeerd onderhouds-
personeel uitvoeren. Er moeten reparatiewerkzaamheden worden uit-
gevoerd, indien het product op enigerlei wijze is beschadigd, of wanneer 
de voedings kabel is beschadigd, vloeistoffen of voorwerpen in het product 
terecht zijn gekomen, het product is blootgesteld aan regen of vocht, niet 
storingsvrij werkt of men het product heeft laten vallen.

15. WAARSCHUWING: Stel het product niet bloot aan spatwater of druppels 
water. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bloemenvazen, 
op het product. Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok.

16. Trek de stekker uit het stopcontact om het product los te koppelen van de 
voedingsspanning.

17. Zorg ervoor dat de stekker van de voedingskabel altijd in een correcte 
toestand verkeert en gemakkelijk toegankelijk is.

Gevaarsaanduidingen op de achterkant van het product

De nevenstaande aanduiding staat op de achterkant van de versterker, achter 
een opklapbaar deksel. 

 ▷ Druk licht op het onderste deel van het deksel om dit te openen.

0123

HVE 1   Tube Amplifier for Electrostatic Headphones

De symbolen hebben de volgende betekenis:

Binnenin het product komen gevaarlijke spanningen 
voor, die het risico van een elektrische schok met 
zich meebrengen.
Lees de in de gebruiksaanwijzing vermelde vei-
ligheidsvoorschriften en gebruiksvoorschriften 
zorgvuldig door en volg deze op.
Open het product daarom nooit, er bestaat gevaar 
voor een elektrische schok. Binnenin het product 
zitten geen componenten, die u zelf kunt repareren. 
Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een 
 geautoriseerde Sennheiser-servicepartner.
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften voor lithium-batterijen (afstandsbediening BFI 1)

WAARSCHUWING
Bij misbruik of onjuist gebruik kunnen deze batterijen gaan lekken. In extreme 
gevallen bestaat gevaar door:

• explosie 
• het ontstaan van brand
• warmteontwikkeling
• rook- of gasontwikkeling

Bewaar batterijen altijd 
buiten het bereik van 
kinderen.

Verwijder batterijen uit het 
product, wanneer het niet 
langer wordt gebruikt.

Let tijdens het plaatsen van 
de batterijen op de juiste 
polariteit.

Bewaar de batterijen 
zodanig, dat de polen elkaar 
niet raken en kortsluiting 
kunnen veroorzaken.

Verwijder de batterijen 
wanneer het product 
 klaarblijkelijk defect is.

Gebruik uitsluitend de door 
Sennheiser voorgeschreven 
batterijen.

Lever lege batterijen alleen in 
bij erkende inzamelplaatsen 
of bij uw leverancier.

Bewaar de producten op een 
koele, droge plaats (ca. 20°C).

Demonteer of vervorm de 
batterijen niet.

Gebruik defecte batterijen 
nooit meer.

Stel de batterijen nooit bloot 
aan vocht.

Verwarm de batterijen niet 
tot meer dan 70°C. Voorkom 
de inwerking van direct 
zonlicht en gooi de batterijen 
nooit in het vuur.
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Ongevallen en handelingen die schadelijk voor de gezondheid zijn 
voorkomen 

 ▷ Bescherm uw gehoor tegen te hoge volumes. Indien u met uw hoofd-
telefoon langere tijd op een hoog volume luistert, kan dat tot blijvende 
gehoorbeschadiging leiden. Hoofdtelefoons van Sennheiser klinken ook bij 
een laag en gemiddeld volume uitermate goed.

 ▷ Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer uw haar vochtig of nat is.

 ▷ Steek geen scherpe voorwerpen door de afdekkingen aan de buiten- en 
binnenkant van de hoofdtelefoon. Hierdoor kunnen spanningvoerende 
onderdelen of de tere membranen worden geraakt.

 ▷ Gebruik het product niet wanneer de beschermingscilinders van de 
 versterkerbuizen zijn verwijderd.

 ▷ Houd het product, verpakkingsmateriaal en toebehoren uit de buurt van 
kinderen en huisdieren, om ongevallen en verstikkingsgevaar te voorkomen.

 ▷ Gebruik het product niet wanneer u bijzonder veel aandacht aan uw 
 omgeving moet besteden (bijv. tijdens handarbeid).

Beschadigingen aan het product en storingen voorkomen

 ▷ Laat het product, nadat u het naar een warmere omgeving hebt overge-
bracht, voor gebruik minimaal 2 uur staan.

 ▷ Bewaar uw hoofdtelefoon niet gedurende langere periode op een hoofdtele-
foonhouder of een leuning of iets dergelijks, omdat de hoofdbeugel daardoor 
wijder wordt en de aansluitdruk van de hoofdtelefoon kan verminderen.

Reglementair gebruik/aansprakelijkheid

Deze elektrostatische hoofdtelefoon met buizenversterker is ontwikkeld voor 
het  weergeven van muziek van analoge en digitale high-end apparaten. 

Het product mag alleen privé, onder huiselijke omstandigheden worden 
gebruikt.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders 
gebruikt dan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan USB- 
apparaten, die niet in overeenstemming zijn met de USB-specificaties. 

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product/ 
toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik. 

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land 
van toepassing zijn.
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Aanwijzingen voor het gebruik en het afvoeren van opslagmedia

De meegeleverde USB-geheugenstick kunt u gebruiken voor het opslaan van gegevens. 
Daartoe behoren eveneens persoonlijke gegevens. Bij een verder gebruik door verkoop/
weggeven van de geheugenstick of bij het afvoeren daarvan kunnen gegevens, welke 
met een standaardprocedure werden gewist, met behulp van speciale software weer 
worden teruggehaald en bijgevolg wederrechtelijk worden gebruikt c.q. misbruikt.

Teneinde te waarborgen dat persoonlijke gegevens niet wederrechtelijk 
kunnen worden gebruikt, adviseren wij de gebruikmaking van in de handel te 
verkrijgen speciale software om de gegevens veilig en betrouwbaar te wissen 
c.q. verwijderen. Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor 
het volledig en veilig verwijderen van de gegevens. 

Wij adviseren tevens de op de geheugenstick opgeslagen gegevens regel-
matig te back-uppen. Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
beschadigde of verloren gegevens.

Aanwijzingen voor het onderhoud

Wij adviseren om het product regelmatig (ca. elke 3 jaar) te laten onder-
houden. Zo behoudt u de perfect klankreproductie van de elektrostatische 
hoofdtelefoon en de buizenversterker. Neem contact op met uw Sennheiser- 
leverancier om een volledige revisie en zorgvuldige opfrissing van het product 
te regelen (zie hoofdstuk „Contact” op pagina 4). 

De servicekaart die in de achterste omslag van deze gebruiksaanwijzing is 
gestoken, bevat alle informatie over de uitgevoerde revisies. 

Aanwijzingen over de updates van drivers en firmware

Wij adviseren om uw buizenversterker voor de hoofdtelefoon altijd van de meest 
actuele DAC-firmware (digitaal/analoog-omvormer) en het door u gebruikte 
besturingssysteem (MacOS, Windows) van de meest actuele drivers te voorzien.  
De updates van de DAC-firmware en drivers zijn gratis beschikbaar en u kunt 
deze downloaden via het internet onder www.sennheiser.com/download of deze 
bij uw Sennheiser-leverancier opvragen (zie pagina 18 en 46). 

Aanwijzingen over de verpakking

Wij adviseren om de originele verpakking te gebruiken wanneer de HE 1 op een veilige 
manier opgeborgen of getransporteerd moet worden.  Transportschade wordt vaak 
veroorzaakt door ongeschikte verpakkingen. Met de originele verpakking is de HE 1 
optimaal beschermd en het risico van transportschade worden geminimaliseerd. 

Als alternatief kunt u contact met uw Sennheiser-leverancier opnemen om het 
transport voor u te regelen (zie hoofdstuk „Contact” op pagina 4). 

H E  1

H E  1

U P D A T E

H E  1
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Buizenversterker voor hoofdtelefoon HVE 1

Elektrostatische hoofdtelefoon HE 1-HP

3 netkabels (alleen voor de regio’s met EU-, UK- en 
US-stekkers, elk 1,8 m)

Afstandsbediening BFI 1  
incl. batterij (type CR 2032, 3 V)

Brochure, gebruiksaanwijzing, certificaat met meet-
resultaten en servicekaart
 

Microvezeldoekje 
 

USB-stick (model SD-U16L) met gebruiksaanwijzing 
in PDF-formaat en driver-software voor Microsoft 
 Windows-besturingssystemen 
 

Handschoenen van zijde voor het onderhoud

Een lijst met toebehoren staat onder www.sennheiser.com op de 
 productpagina van de HE 1. Voor informatie over referentiebronnen 
kunt u contact opnemen met uw Sennheiser-leverancier (zie hoofdstuk 
„Contact” op pagina 4).
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Productoverzicht  |  Overzicht van de LED-aanduidingen

Productoverzicht
Het productoverzicht staat op de uitklapbare pagina aan het begin van deze 
gebruiksaanwijzing.

Overzicht van de LED-aanduidingen

Status-LED Betekenis

– Netschakelaar uitgeschakeld,  
stand OFF

rood 
brandend Stand-by

wit  
brandend In werking

wit 
pulserend

Hoofdtelefoon-/audio-uitgang is op mute gescha-
keld (draaischakelaar OUTPUT stand MUTE)

oranje, 
brandend

In werking, de buizen worden gewisseld 
(zie pagina 42)

oranje 
pulserend

Hoofdtelefoon-/audio-uitgang is op mute gescha-
keld (draaischakelaar OUTPUT stand MUTE), de 
buizen worden gewisseld (zie pagina 42)

blauw, 2x snel 
knipperend

Er is sprake van een niet-compatibel audiosignaal; 
de hoofdtelefoon-/audio-uitgang is op mute 
geschakeld (draaischakelaar OUTPUT stand MUTE) 
(zie pagina 16)

rood, 2x snel 
knipperend

De hoogspanningsbeveiliging is geactiveerd, 
de hoofdtelefoon kan niet worden gebruikt 
(zie pagina 50)

rood, 3x  
knipperend

Een bewegingstraject van de bedieningselementen 
of buizen is geblokkeerd; de hoofdtelefoon kan 
niet worden gebruikt (zie pagina 28)
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Productoverzicht  |  Overzicht van de bedieningselementen

Overzicht van de bedieningselementen

Aan/-uitschakelaar en volumeregelaar

 ▷ Druk de toets in, om het in- of uitschakelen te starten.

 ▷ Draai aan de regelaar, om het volume traploos te veranderen.
 

Vol. –    Vol. + ON/OFF

Draaischakelaar

 ▷ Verdraai de desbetreffende draaischakelaar INPUT, CROSS FEED of OUTPUT, 
tot de gewenste instelling naar de markering wijst.

INPUT CROSS FEED OUTPUT

Wanneer u de afstandsbediening voor het kiezen van een instelling of 
het volume gebruikt, wordt de draaischakelaar of de regelaar eveneens 
automatisch op de gewenste stand ingesteld. 
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De HE 1 in gebruik nemen  |  De buizenversterker voor de hoofdtelefoon plaatsen

De HE 1 in gebruik nemen

De buizenversterker voor de hoofdtelefoon plaatsen

VOORZICHTIG
Gevaar voor verkleuring van meubeloppervlakken!

Lak- en wassoorten kunnen de voetjes van het product aantasten en zo 
vlekken op uw meubels veroorzaken.

 ▷ Plaats het product nooit op gevoelige oppervlakken, gebruik eventueel  
een onderzetter.

De plaats en de onderbouw waarop het product wordt geplaatst heeft invloed 
op de klankkwaliteit. Neem onderstaande aanwijzingen in acht:

 ▷ Plaats de buizenversterker voor de hoofdtelefoon op een stevig, vlak, 
waterpas liggend en trillingsarm oppervlak, dat geschikt is voor het 
gewicht van de buizenversterker.

 ▷ Zorg voor een circulerende ventilatie. Het product ontwikkelt warmte, 
die via de behuizing, in het bijzonder de uitgeschoven buizen, wordt 
afgevoerd. Gebruik de versterker niet in gesloten kasten.

 ▷ De netschakelaar op de achterkant moet altijd toegankelijk zijn.

> 10 cm

> 5 cm

45° < 6 m

45°

21 kg
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De HE 1 in gebruik nemen  |  De buizenversterker voor de hoofdtelefoon op  geluidsbronnen aansluiten

 ▷ Omdat de bedieningselementen, versterkerbuizen en het glazen deksel 
automatisch open gaan (zie afbeelding), moet voor en achter de versterker 
voldoende ruimte worden gehouden.

 ▷ Houd rekening met het ontvangstbereik van de afstandsbediening (zie de 
afbeelding).

De buizenversterker voor de hoofdtelefoon op 
 geluidsbronnen aansluiten
U kunt meerdere geluidsbronnen op de buizenversterker voor de hoofdtele-
foon aansluiten en deze door middel van de draaischakelaar INPUT selecteren.

 ▷ Schakel uw geluidsbronnen uit, voordat u de buizenversterker voor de 
hoofdtelefoon gaat aansluiten.

 ▷ Kies een bij uw geluidsbron passende, kwalitatief hoogwaardige aansluit-
kabel. Houd rekening met de aanbevolen maximale kabellengte, zoals in de 
tabel is aangegeven.

 ▷ In een van onderstaande hoofdstukken staat het bij uw geluidsbron pas-
sende aansluitschema, om de geluidsbron op de versterker aan te sluiten:

Aansluitmogelijkheid op de 
geluidsbron

Aansluitkabel Max. kabel-
lengte

Zie 
pagi-
na

 A
NA

LO
OG A XLR-3 (BAL) 2 symmetrische 

XLR-3-kabels 10 m 15

B Cinch (UNBAL)
Stereo-audio-
kabel met elk 
2 cinch-stekkers

3 m 15

 
 D

IG
ITA

AL

C USB (USB) 

USB 2.0-gecertifi-
ceerde kabel met 
type A- en type 
B-stekker

5 m 16

D Optisch (OPT) Optische kabel 5 m 16

E Coax (COAX) Coax-kabel (75 ) 5 m 16
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Aansluitmogelijkheid op de geluidsbron: analoog, XLR-3, symmetrisch 

Aansluitmogelijkheid op de geluidsbron: analoog, cinch, a-symmetrisch 

 

A

ORPHEUS

BAL

R L

L R

Aansluitkabel: 2 symmetrische XLR-3-kabels

B

UNBAL

RL

RL

ORPHEUS

Aansluitkabel: Stereo-audiokabel met elk 2 cinch-stekkers
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Aansluitmogelijkheid op de geluidsbron: digitaal, USB-verbinding 

USB

ORPHEUS

Aansluitkabel: USB 2.0-gecertificeerde kabel met type B-stekker voor de 
aansluiting op de hoofdtelefoonversterker

Voorwaarden voor digitale verbindingen 

Via de digitale audio-ingangen DIGITAL IN „OPT” of „COAX” kunnen digitale 
audiosignalen van apparaten worden weergegeven, die voldoen aan de richtlijn 
PCM (ondersteunde samplefrequenties optisch: tot 96 kHz, coax: tot 192 kHz).

In het geluids- of instellingsmenu of de gebruiksaanwijzing van uw apparaat 
staat hoe u het audiosignaal van het aangesloten apparaat naar PCM kunt 
veranderen.

Wanneer een niet-compatibel audiosignaal wordt gebruikt, knippert de 
status-LED van de HE 1 blauw. De hoofdtelefoon-/audio-uitgang is op mute 
geschakeld (draaischakelaar OUTPUT stand MUTE) en er is geen muziekweer-
gave mogelijk.

Sound menu
Digital sound output

Bitstream
PCM

C

ED
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Aansluitmogelijkheid op de geluidsbron: digitaal, optische verbinding 

OPT

ORPHEUS

PCM

Aansluitkabel: optische kabel

Aansluitmogelijkheid op de geluidsbron: digitaal, coax-verbinding 

COAX

ORPHEUS

PCM

Aansluitkabel: coax-kabel (75 )

D

E
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De buizenversterker voor de hoofdtelefoon in 
 combinatie met Mac/PC gebruiken
U kunt de HE 1 rechtstreeks via de USB-verbinding met uw Mac of PC ver-
binden en als geluidsbron gebruiken. Afhankelijk van de gebruikte drivers en 
instellingen kunt u met behulp van de kwalitatief hoogwaardige DAC (digitaal/
analoog-omvormer) van de HE 1 muziekbestanden met een hoge resolutie 
weergeven. 

Aanwijzingen voor de DSD-weergave

Op de productpagina van de HE 1 onder www.sennheiser.com/download, 
staat informatie over een mogelijke configuratie van uw Mac of PC voor 
een natuurlijke weergave van de DSD-muziekbestanden met behulp van 
software van derden.

Besturingssysteem Apple MacOS X

Voor het besturingssysteem Apple Mac OS X (vanaf versie 10.6) hoeft geen 
driver te worden geïnstalleerd. De HE 1 wordt automatisch herkend.

 ▷ Kies bijv. door middel van de systeeminstellingen van het door u gebruikte 
besturingssysteem (categorie „Geluid”) „Sennheiser HE 1” als standaard-
audio-apparaat voor het weergeven van audio. 
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 ▷ Open het serviceprogramma „Audio/MIDI configuratie” en markeer 
„Sennheiser HE 1”.

  

 ▷ Kies onder de instellingen  „Selecteer een apparaat voor geluidsuitvoer”.

 ▷ In de Instellingen voor het geselecteerde apparaat kunt u voor het menu-
punt „Structuur” de maximale sampling-frequentie instellen. Selecteer 
hier de waarde „384000 Hz”, om de bestmogelijke geluidskwaliteit te 
gebruiken.
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Besturingssysteem Microsoft Windows

Voor het besturingssysteem Microsoft Windows is de installatie van USB 
audio-drivers vereist, die in het softwarepakket „HE 1 USB Audio Software 
Package” zijn opgenomen. Nadat de drivers zijn geïnstalleerd wordt de HE 1 
automatisch herkend.

Systeemeisen

• min. Intel Core 2-processor met 1,6 GHz of vergelijkbare processor
• ten minste 2 Gb RAM
• besturingssysteem Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32 of 64 bit)

HE 1 USB Audio Software Package

Het softwarepakket bevat onderstaande componenten:
• WDM USB audio-driver
• ASIO USB audio-driver
• Control Panel
• HE 1 Updater 

Aanwijzingen voor de USB-modi voor de audio-uitgifte

Wanneer gebruik wordt gemaakt van standaardsoftware (bijv. Windows Media 
Player of Apple iTunes) wordt de maximaal mogelijke overdrachtsmodus door 
het besturingssysteem beperkt (het weergegeven muziekbestand wordt 
gemengd met systeemsounds en aangepast aan de voor de WDM-driver 
ingestelde samplefrequentie en bitdiepte). 

Voor de onveranderde natuurlijke weergave van bestanden met een hoge 
resolutie (zonder voor de driver vereiste aanpassing van samplefrequentie en 
bitdiepte; 32 bit/tot max. 384 kHz of DSD-bestanden) heeft u een ASIO-driver 
en speciale software van derden nodig, die het muziekbestand van de player- 
software onveranderd naar de DAC van de HE 1 doorstuurt (zie pagina 18). 

Voorbeeld Microsoft Windows 10

Om het softwarepakket „HE 1 USB Audio Software Package” te installeren en 
de HE 1 als standaardaudio-apparaat in te stellen:

 ▷ Installeer „HE 1 USB Audio Software Package” van de USB-stick (wordt 
meegeleverd). Het softwarepakket kunt u tevens via het internet down-
loaden onder www.sennheiser.com/download of bij uw Sennheiser-leveran-
cier opvragen. Voor de installatie hebt u beheerdersrechten nodig. 
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 ▷ Open bijv. „Configuratie” en klik op de categorie „Geluid”.

Het venster „Geluid” verschijnt.

 ▷ Kies „HE 1” als standaardapparaat. 

 ▷ Klik op „Eigenschappen” en kies op het tabblad „Geavanceerd” onder 
„Standaardindeling” de maximale samplefrequentie. Selecteer hier 
„2 kanaals, 32 bit, 192000 Hz (Studiokwaliteit)”, om de bestmogelijke 
geluidskwaliteit te gebruiken.

 ▷ Klik op „OK” om de instellingen over te nemen.
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Het Sennheiser Control Panel gebruiken

Met behulp van het Control Panel kunt u de actuele sbedrijfstoestand van 
de HE 1 voor het weergeven van muziekbestanden met een hoge resolutie 
bewaken en configureren.

Tabblad Aanzicht van het Control Panel Aanduiding/instelmogelijkheid

Status USB audio-apparaat 
Actueel verbonden en gebruikt apparaat Indien u 
meerdere apparaten gelijktijdig hebt verbonden, 
kunt u hier het gewenste apparaat selecteren.
Huidige sample rate

PCM 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 
192000, 352800, 384000 Hz

DSD: 2822400, 5644800, 11289600 Hz

Buffer 
instellingen

USB streaming-modus 
De buffer van de USB streaming-modus stuurt de 
latentie van het muzieksignaal van de bestands-
bron (PC-client) en DAC (HE 1) aan. Hoe lager de 
latentie, hoe meer vermogen de PC-client moet 
leveren. Aanbevolen instelling „Betrouwbaar”.
ASIO buffergrootte  
De grootte van de ASIO-buffer stuurt de uitwisse-
ling van data tussen driver en weergavesoftware 
aan. De grootte van de buffer is afhankelijk van de 
buffer van de USB streaming-modus.  
Aanbevolen instelling „Automatisch”.
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Tabblad Aanzicht van het Control Panel Aanduiding/instelmogelijkheid

Informatie 
over clients

Actuele toestand 
Informatie over de PC-client, waarop het Control 
Panel is geïnstalleerd en de streaming-status 
(„actief” of „gestopt”). 

Door middel van het aantal actieve WDM- of ASIO-
clients wordt aangegeven welke driver wordt 
gebruikt.

Informatie Informatie over het apparaat 
Informatie over het actueel verbonden apparaat 
en de driver-informatie. 
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De buizenversterker voor de hoofdtelefoon op de 
 eindtrap/actieve luidspreker aansluiten
U kunt de buizenversterker als voorversterker gebruiken en op een verster-
kereindtrap of actieve luidspreker aansluiten. Om de audio-uitgifte van de 
hoofdtelefoon om te schakelen naar de audio-uitgangen, moet u de draaischa-
kelaar OUTPUT op LINE zetten.

 ▷ Schakel uw audio-apparaten uit, voordat u deze op de buizenversterker 
voor de hoofdtelefoon gaat aansluiten.

 ▷ Kies een bij uw audio-apparaat passende, kwalitatief hoogwaardige aan-
sluitkabel. Houd rekening met de aanbevolen maximale kabellengte, zoals 
dat in de tabel is aangegeven.

 ▷ In een van onderstaande hoofdstukken staat het bij uw audio-apparaat 
passende aansluitschema, om de geluidsbron op de versterker aan te 
sluiten:

Aansluitmogelijkheid op het 
audio-apparaat

Aansluitkabel Max. kabel-
lengte

Zie 
pagina

 A
NA

LO
OG A XLR-3 (BAL) 2 symmetrische 

XLR-3-kabels 10 m 25

B Cinch (UNBAL)
Stereo-audio-
kabel met elk 
2 cinch-stekkers

5 m 25
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Aansluitmogelijkheid op het audio-apparaat: analoog, XLR-3, symmetrisch 

Aansluitmogelijkheid op het audio-apparaat: analoog, cinch, asymmetrisch 

ORPHEUS

RL

RL

UNBAL

Aansluitkabel: Stereo-audiokabel met elk 2 cinch-stekkers

A

ORPHEUS

R L

L R

BAL

Aansluitkabel: 2 symmetrische XLR-3-kabels

B
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De buizenversterker voor de hoofdtelefoon op de 
netspanning aansluiten

VOORZICHTIG
Gevaar voor schade aan het product!

Wanneer u het product op een ongeschikte voedingsspanning aansluit, kan het 
worden beschadigd.

 ▷ Sluit het product met een geschikte netkabel (wordt meegeleverd) op de 
voedingsspanning (100 – 240 V~ 50/60 Hz) aan.

 ▷ Verbind een passende netkabel (wordt meegeleverd voor de regio’s EU, UK 
of US) met de netbus en een stopcontact.

Om de netkabel los te maken:

 ▷ Druk de rode borgstift op de stekker van het apparaat in en houd deze 
ingedrukt en trek de stekker van het apparaat uit de netbus.
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De HE 1 gebruiken

De buizenversterker voor de hoofdtelefoon plaatsen

VOORZICHTIG
Gevaar voor gehoorbeschadiging!

Een hoog volume, dat langere tijd op uw gehoor inwerkt of bij het omscha-
kelen van de geluidsbron grote schommelingen in het volume teweeg brengt, 
kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. 

 ▷ Stel een laag volume in voordat u de hoofdtelefoon op zet en voordat u 
tussen de geluidsbronnen omschakelt

 ▷ Stel uzelf niet voortdurend bloot aan hoge volumes.

1. Schakel de HE 1 met behulp van in (stand ON).

2. Druk op de aan-/uitschakelaar. 

Of:

 ▷ Druk op de afstandsbediening de toets  in.
De status-LED begint te pulseren. De bedieningselementen en de versterker-
buizen komen naar buiten en blijven in de laatst gebruikte stand staan. Het 
glazen deksel van de opbergbox voor de hoofdtelefoon wordt geopend. Nadat 
de initialisatie is afgesloten en de buizen zijn opgewarmd gaat de status-LED 
wit branden. De HE 1 is bedrijfsklaar.

U kunt het volume voor elke audio-ingang INPUT en de audio-uitgangen 
OUTPUT aan uw eigen wensen aanpassen (zie pagina 33 en 36).

Wanneer de keuzeschakelaar voor de uitgang OUTPUT op LINE is gezet, 
blijft de opbergbox voor de hoofdtelefoon tijdens het inschakelen 
gesloten (zie pagina 35).

Vol +

Vol -HE
 1
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1 + 2
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Blokkeerbeveiliging opheffen

Wanneer tijdens het initialiseren de bedieningselementen of versterkerbuizen 
niet naar buiten kunnen komen of het glazen deksel niet wil openen en deze 
dus blokkeren, wordt de blokkeerbeveiliging geactiveerd. De status-LED 
knippert rood. In dat geval kan de HE 1 niet worden gebruikt.

Om de geactiveerde blokkeerbeveiliging van de HE 1 op te heffen:

 ▷ Schakel de HE 1 via de netschakelaar uit (stand OFF) en wacht tot de 
status-LED uitgaat (kan wel 30 seconden duren).

 ▷ Controleer of de bewegingstrajecten van de bedieningselementen, de 
versterkerbuizen en het glazen deksel niet zijn geblokkeerd. 

 ▷ Schakel de HE 1 met behulp van de netschakelaar weer in (stand ON).
Eventueel worden de elementen terug naar de uitgangspositie bewogen.

 ▷ Druk de aan-/uitschakelaar in.
De HE 1 wordt normaal ingeschakeld (zie voorgaande pagina).
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De buizenversterker voor de hoofdtelefoon 
uitschakelen

 ▷ Wanneer u tijdens het luisteren het glazen deksel van de opbergbox hebt 
gesloten, moet u het deksel openen (zie pagina 39).

1. Schuif de hoofdband in elkaar, leg de hoofdtelefoon op het daarvoor 
bedoelde bed en vouw de kabels op, zodat deze volledig in de opbergbox 
liggen.

2. Druk op de aan-/uitschakelaar.

Of:

 ▷ Druk op de afstandsbediening de toets  in.
De status-LED begint te pulseren. Het glazen deksel van de opbergbox voor de 
hoofdtelefoon wordt gesloten. De versterkerbuizen en bedieningselementen 
worden ingetrokken. Nadat het uitschakelen is beëindigd gaat de status-LED 
rood branden. De HE 1 is uitgeschakeld (stand-by).

Wanneer tijdens het uitschakelen en sluiten van het glazen deksel een 
deel van de kabel buiten de box ligt of het bewegingstraject van het 
glazen deksel is geblokkeerd, blijft het deksel open staan, zodat bijv. de 
kabel niet wordt vastgeklemd.

Wilt u de uitschakelprocedure versnellen, houd dan de aan-/uitschakelaar 
bij het uitschalen 2 seconden lang ingedrukt.

Om de HE1 los te koppelen van de voedingsspanning:

 ▷ Schakel de HE 1 met behulp van de netschakelaar uit (stand OFF).

 ▷ Trek de stekker uit het stopcontact.

 ▷ Druk de rode borgstift op de stekker van het apparaat in en houd deze 
ingedrukt en trek de stekker van het apparaat uit de netbus.

I

1

2
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Hoofdtelefoon aansluiten
U kunt maximaal 2 elektrostatische hoofdtelefoon HE 1-HP van Sennheiser 
op de buizenversterker aansluiten. De instellingen van het volume en het 
ingangssignaal zijn voor beide hoofdtelefoons identiek. 

Hoofdtelefoon aansluiten

 ▷ Open eventueel het deksel van de opbergbox BOX 1 (zie pagina 39).

 ▷ Sluit de stekker van de hoofdtelefoon op de aansluitbus HEADPHONE 1 aan. 
Let erop dat de stekker correct ten opzichte van de bus is uitgelijnd.

Een extra hoofdtelefoon aansluiten

Een extra elektrostatische hoofdtelefoon HE 1-HP van Sennheiser is als optie 
verkrijgbaar.

 ▷ Sluit de stekker van de hoofdtelefoon op de aansluitbus HEADPHONE 2 aan. 
Let erop dat de stekker correct ten opzichte van de bus is uitgelijnd.

HEADPHONE 1

HEADPHONE 2
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Hoofdtelefoon opzetten

 ▷ Zet de hoofdtelefoon op uw hoofd en trek de oorschelpen zo ver naar 
beneden, tot deze comfortabel over de oren liggen. Denk eraan dat de 
markeringen R voor rechts en L voor links op de oorschelpbeugel aan de 
goede kant van uw hoofd zitten.

 ▷ Voor een optimale klankkwaliteit mogen de oorschelpen niet afgedekt zijn.
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Audio-ingangen INPUT selecteren

 ▷ Verdraai de keuzeschakelaar voor de ingang INPUT, tot de markering de 
gewenste geluidsbron aanwijst. 

Of:

 ▷ Druk op de afstandsbediening de toets van de gewenste geluidsbron 
INPUT in.

Audio-ingangen INPUT Geselecteerde ingang op de hoofdtelefoon-
versterker

BALANCED / BAL XLR-3 (analoog)

UNBALANCED / UNBAL Cinch (analoog)

USB / USB USB (digitaal)

OPTICAL / OPT Optisch (digitaal)

COAXIAL / COAX Coax (digitaal)

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES

BOX CONTROL
BOX 2 O/CBOX 1 O/C
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Signaalpiek van de audio-ingangen INPUT aanpassen
Afhankelijk van het gebruikte apparaat of uw voorkeuren kunt u het volume/
de signaalpiek van de audio-ingangen zodanig instellen dat bijv. alle gebruikte 
apparaten, die op de HE 1 zijn aangesloten, even luid worden weergegeven. 
Bij een optimale aanpassing kunt u voor alle audio-ingangen het complete 
regelbereik van de volumeregelaar gebruiken. 

1. Selecteer de gewenste geluidsbron INPUT en start de weergave via het 
gekozen apparaat. 

2. Wanneer het door u gebruikte apparaat is voorzien van een regelbare 
uitgang (bijv. de hoofdtelefoonaansluiting), moet u het volume minimaal 
op een gemiddelde waarde instellen. 

3. Stel een voor u aangenaam volume op de HE 1 in. Dit volume wordt de 
nieuwe middenstand van de volumeregelaar.

4. Druk gedurende ca. 2 seconden op de toetsen – en + van de 
afstandsbediening.
De status-LED knippert groen. De signaalpiek van de audio-ingang wordt 
opgeslagen. De volumeregelaar beweegt naar de middenstand, zodat u het 
complete regelbereik voor het volume voor het gebruikte apparaat kunt 
gebruiken.

2

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES

BOX CONTROL
BOX 2 O/CBOX 1 O/C

2 s4

I

3

1

3

2

4
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Cross Feed gebruiken
Bij bepaalde muziekopnames is het basbereik slechts op één muziekkanaal 
(rechter of linker stereokanaal) geregistreerd. Dit kan tijdens de weergave via 
een hoofdtelefoon als onaangenaam worden ervaren. 

Met behulp van de Cross Feed-functie van de HE 1 wordt dit effect verminderd. 
De basfrequenties van het muziekkanaal worden over het rechter en linker 
stereokanaal verdeeld, waardoor de weergave van het bassignaal aan één 
kant wordt opgeheven. De functie is alleen bedoeld voor gebruik met hoofd-
telefoons. De LINE-uitgang wordt niet veranderd.

 ▷ Verdraai de keuzeschakelaar voor de Cross Feed CROSS FEED, tot de 
 markering de gewenste instelling aanwijst. 

Of:

 ▷ Druk op de afstandsbediening de toets van de gewenste functie 
CROSS FEED in.

Keuzescha-
kelaar CROSS 
FEED

Functie

OFF De Cross Feed-functie is uitgeschakeld.  
De muziekopname wordt onveranderd weergegeven.

LOW

De Cross Feed-functie is met een gering effect geactiveerd.  
Het basbereik van de muziekopname wordt in geringe 
mate over het rechter en linker stereokanaal verdeeld 
weergegeven.

HIGH

De Cross Feed-functie is met een groot effect geactiveerd.  
Het basbereik van de muziekopname wordt in meerdere 
mate over het rechter en linker stereokanaal verdeeld 
weergegeven en iets versterkt.

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES

BOX CONTROL
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Audio-uitgifte OUTPUT selecteren

 ▷ Verdraai de keuzeschakelaar voor de uitgang OUTPUT, tot de markering de 
gewenste audio-uitgifte aanwijst. 

Of:

 ▷ Druk op de afstandsbediening de toets van de gewenste geluidsbron 
OUTPUT in.

Audio-uitgifte 
OUTPUT

De geselecteerde uitgifte op de buizenversterker voor 
de hoofdtelefoon

PHONES
Elektrostatische hoofdtelefoons HE 1-HP die op de aan-
sluitingen HEADPHONE 1 en/of HEADPHONE 2 kunnen 
voor de audio-uitgifte worden gebruikt.

MUTE De audio-uitgifte is op mute geschakeld. De status-LED 
pulseert.

LINE
Versterkereindtrappen of actieve luidsprekers die op de 
aansluitingen ANALOG OUT zijn aangesloten, kunnen 
voor de audio-uitgifte worden gebruikt.

Wanneer de audio-uitgifte op LINE is ingesteld, blijft de opbergbox voor 
de hoofdtelefoon tijdens het inschakelen van de HE 1 gesloten. Open in 
dat geval de box met de hand (zie pagina 39).

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF
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Signaalpiek van de audio-uitgangen OUTPUT 
aanpassen
Afhankelijk van de gebruikte eindtrap of actieve luidsprekers kunt u de 
audio-uitgangspiek verhogen of verlagen. Het complete regelbereik van de 
volumeregelaar van de HE 1 blijft zo behouden en is perfect op de door uw 
gebruikte apparaten afgestemd.

1. Controleer of de signaalpiek van de audio-ingangen INPUT correct zijn 
aangepast (zie pagina 33). 

2. Selecteer de audio-uitgifte OUTPUT stand LINE en start de muziekweergave. 

3. Stel op de HE 1 een voor u aangenaam gemiddeld hoog volume in, dat bij 
de door u gebruikte eindtrap of de actieve luidsprekers past. Dit volume 
wordt de nieuwe middenstand van de volumeregelaar.

4. Druk gedurende ca. 2 seconden op de toetsen PHONES en LINE van de 
afstandsbediening.
De status-LED knippert groen. De signaalpiek van de audio-uitgangen 
wordt opgeslagen. De volumeregelaar beweegt naar de middenstand, 
zodat u het complete regelbereik voor het volume kunt gebruiken.

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES
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Volume instellen

VOORZICHTIG
Gevaar voor gehoorbeschadiging!

Een hoog volume, dat langere tijd op uw gehoor inwerkt of bij het omscha-
kelen van de geluidsbron grote schommelingen in het volume teweeg brengt, 
kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. 

 ▷ Stel een laag volume in voordat u de hoofdtelefoon op zet en voordat u 
tussen de geluidsbronnen omschakelt

 ▷ Stel uzelf niet voortdurend bloot aan hoge volumes.

 ▷ Stel met behulp van de volumeregelaar het gewenste volume in.

Of:

 ▷ Druk op de afstandsbediening op de toets – of +, tot het gewenste volume 
is bereikt.

Het volume wordt zowel voor de hoofdtelefoons PHONES alsmede voor de 
audio-uitgangen LINE ingesteld. Wanneer u twee hoofdtelefoons op de ver-
sterker hebt aangesloten, is het volumetoets voor beiden hetzelfde ingesteld. 
Het volume/de signaalpiek van de ingangen INPUT en uitgangen OUTPUT kunt 
u individueel aanpassen (zie pagina 33 en 36).
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INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES

BOX CONTROL
BOX 2 O/CBOX 1 O/C

Vol +Vol –

Vol +Vol –



38

De HE 1 gebruiken  |  Audio-uitgifte op mute schakelen

Audio-uitgifte op mute schakelen
U kunt de audio-uitgifte van de hoofdtelefoons en audio-uitgangen op mute 
schakelen:

 ▷ Verdraai de keuzeschakelaar voor de uitgang OUTPUT, tot de markering de 
MUTE aanwijst.

Of:

 ▷ Druk op de afstandsbediening de toets  in.
De audio-uitgifte wordt op mute geschakeld. De status-LED pulseert

Om de mute-schakeling op te heffen:

 ▷ Controleer het volume (zie pagina 37).
Of:

 ▷ Draai de keuzeschakelaar voor de uitgang OUTPUT terug naar de gewenste 
uitgifte.

Of:

 ▷ Druk op de afstandsbediening de toets  opnieuw in of selecteer de 
gewenste audio-uitgifte OUTPUT.

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES

BOX CONTROL
BOX 2 O/CBOX 1 O/C
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De opbergbox voor de hoofdtelefoon sluiten
De opbergbox voor de hoofdtelefoon BOX 1 en de als optie verkrijgbare losse 
opbergbox BOX 2 worden bij het in- en uitschakelen van de buizenversterker 
voor de hoofdtelefoon automatisch geopend en gesloten. 

Om het deksel van de opbergbox BOX 1 of BOX 2 tijdens het gebruik te openen 
of te sluiten:

 ▷ Druk op de afstandsbediening de toets BOX 1 O/C of BOX 2 O/C in.
Het deksel wordt geopend of gesloten. Wanneer bij het sluiten van het 
glazen deksel een deel van de kabel buiten de box ligt of het bewegings-
traject van het glazen deksel is geblokkeerd, blijft het deksel een klein 
beetje open staan, zodat de kabel niet wordt vastgeklemd.

Wanneer de audio-uitgifte OUTPUT op LINE is ingesteld, blijft de 
opbergbox voor de hoofdtelefoon bij het inschakelen van de HE 1 
gesloten.

INPUT
USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES
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De HE 1 schoonmaken en 
onderhouden

VOORZICHTIG
Vloeistof kan de elektronica van het product onherstelbaar beschadigen!

Water dringt in de behuizing van het product en kan kortsluiting in de elektro-
nica veroorzaken.

 ▷ Houd alle soorten vloeistoffen uit de buurt van dit product.

 ▷ Gebruik in geen geval oplos- of reinigingsmiddelen.

 ▷ Maak het product uitsluitend schoon met een zacht, droog 
microvezeldoekje.
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De HE 1 onderhouden
Wij adviseren om het product regelmatig (ca. elke 3 jaar) te laten onder-
houden. Zo behoudt u de perfect klankreproductie van de elektrostatische 
hoofdtelefoon en de buizenversterker. Neem contact op met uw Sennheiser- 
leverancier om een volledige revisie en zorgvuldige opfrissing van het product 
te regelen (zie hoofdstuk „Contact” op pagina 4). 

Standaard worden de oor- en hoofdkussens evenals de buizen bij een revisie 
vervangen.

De servicekaart die in de omslag van deze gebruiksaanwijzing is gestoken, 
bevat alle informatie over de uitgevoerde revisies. 

De oorkussens vervangen
Uit hygiënisch oogpunt moet u de oorkussens van tijd tot tijd vervangen.

1. Pak het oorkussen aan de onderkant vast en trek het voorzichtig los. 

2. Plaats het nieuwe oorkussen op de oorschelp. Let daarbij op de rond 
lopende kant, waarbij de naad naar beneden moet wijzen.

3. Druk het oorkussen rondom voorzichtig in de houder, zodat deze vast komt 
te zitten.

H E  1

1 32
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Hoofdkussen vervangen
Uit hygiënisch oogpunt moet u het hoofdkussen van tijd tot tijd vervangen.

1. Houd de hoofdband in het midden vast en trek het hoofdkussen, begin-
nend aan de zijkant, los.

2. Leg het nieuwe hoofdkussen in het midden op de hoofdband en druk de 
vergrendelingslip vanuit het midden naar buiten toe goed vast, totdat deze 
hoorbaar vergrendeld.

21

De buizen vervangen
De buizen van de versterker zijn verbruiksartikelen. De levensduur van de 
buizen is afhankelijk van de manier waarop de buizen worden gebruikt en de 
duur daarvan. De versterker geeft door middel van de oranjekleurige status- 
LED aan of buizen moeten worden vervangen. Vervang altijd alle 8 buizen 
door nieuwe. De gebruiksaanwijzing voor het vervangen van de buizen 
wordt met de set reservebuizen meegeleverd of kan via het internet onder 
www.sennheiser.com/download worden gedownload.

Ook wanneer de buizen moeten worden vervangen is het mogelijk om 
de versterker te blijven gebruiken, alhoewel de geluidskwaliteit dan kan 
verslechteren.
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De batterij van de afstandsbediening BFI 1 vervangen
Wanneer de reikwijdte van de afstandsbediening sterk vermindert, moet de 
batterij van de afstandsbediening worden vervangen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor ongevallen!

Een onjuist gebruik en in het bijzonder het inslikken van batterijen kan licha-
melijk letsel en schade aan de gezondheid veroorzaken.

 ▷ Neem de veiligheidsvoorschriften voor lithium-batterijen op pagina 7 in 
acht.

 ▷ Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.

1. Open het batterijvak met behulp van een geschikt voorwerp (bijv. een 
muntje) door het dekseltje tegen de wijzers van de klok in te draaien.

2. Verwijder de oude batterij. Lever, om het milieu te beschermen, defecte 
batterijen in bij erkende inzamelplaatsen of bij uw leverancier.

3. Plaats de nieuwe batterij (type CR2032, 3 V) in het batterijvak. Let tijdens 
het plaatsen op de juiste polariteit.

4. Sluit het batterijvak door het dekseltje met de wijzers van de klok mee vast 
te draaien.
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Mechanische componenten kalibreren
Wanneer de mechanische componenten van de HE 1 gedekalibreerd zijn  
(d.w.z. dat de draaischakelaars bijvoorbeeld niet correct schakelen of het 
glazen deksel of de versterkerbuizen niet goed omhoog of omlaag bewegen), 
kan het noodzakelijk zijn om deze opnieuw te kalibreren:

1. Schakel de HE 1 met behulp van de netschakelaar uit (stand OFF) en wacht 
tot de status-LED uitgaat (kan wel 30 seconden duren).

2. Druk op de afstandsbediening gelijktijdig de toetsen UNBALANCED en 
BALANCED in en schakel daarna de HE 1 met behulp van de netschakelaar 
in (stand ON).
De status-LED knippert groen. De mechanische componenten worden 
gekalibreerd (de draaischakelaars doorlopen alle standen en het glazen 
deksel gaat open en dicht, de bedieningselementen komen naar buiten en 
gaan naar binnen en de versterkerbuiseenheid beweegt op en neer). Nadat 
de kalibratie is beëindigd gaat de status-LED rood branden. De HE 1 is 
uitgeschakeld (stand-by).

Zorg ervoor dat de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor 
onder aan de voorkant van de versterker is gericht wanneer u de mecha-
nische componenten wilt kalibreren. Wanneer dat niet het geval is wordt 
de versterker op de normale manier ingeschakeld.

De mechanische componenten van de HE 1 worden automatisch met 
vooraf ingestelde tussenpozen gekalibreerd, om een correcte werking te 
garanderen. Het automatisch kalibreren wordt gestart wanneer de HE 1 
wordt uitgeschakeld (stand-by).

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF
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BOX CONTROL
BOX 2 O/CBOX 1 O/C

OFF

ON

1

2
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Standaardinstellingen herstellen
Om alle individueel opgeslagen signaalpieken van de audio-ingangen INPUT 
en uitgangen OUTPUT en de laatst gebruikte instelling terug te zetten naar de 
fabrieksinstellingen:

1. Schakel de HE 1 met behulp van de netschakelaar uit (stand OFF) en wacht 
tot de status-LED uitgaat (kan wel 30 seconden duren).

2. Druk op de afstandsbediening gelijktijdig de toetsen – en + in en schakel 
daarna de HE 1 met behulp van de netschakelaar in (stand ON).
De status-LED knippert groen. Alle instellingen worden op de fabrieksinstel-
lingen ingesteld. Nadat dit is beëindigd gaat de status-LED rood branden. 
De HE 1 is uitgeschakeld (stand-by).

Zorg ervoor dat de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor 
onder aan de voorkant van de versterker is gericht wanneer u de 
fabrieksinstellingen wilt herstellen. Wanneer dat niet het geval is wordt 
de versterker op de normale manier ingeschakeld.

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF
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ON

1

2



46

De HE 1 onderhouden  |  Firmware-updates installeren

Firmware-updates installeren
Voor het updaten van de DAC-firmware (digitaal/analoog-omvormer) kunt u 
gratis beschikken over het programma „Sennheiser HE 1 Updater”. U kunt het 
programma via het internet downloaden onder www.sennheiser.com/down-
load of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen. Het programma is verkrijgbaar 
voor Windows- en Mac-besturingssystemen. 

 ▷ Controleer of de HE 1 door middel van de USB-kabel met uw Mac of PC 
verbonden en ingeschakeld is.

 ▷ Start onder Windows of MacOS het programma „Sennheiser HE 1 Updater” 
en volg de aanwijzingen op uw beeldscherm.
Het programma controleert automatisch of de nieuwe DAC-firmware 
compatibel is met uw HE 1. Wanneer dat daadwerkelijk het geval is leidt 
het programma u door de noodzakelijke installatiestappen en bevestigt of 
de installatie succesvol is uitgevoerd.
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De HE 1 transporteren
Maak, om de HE 1 veilig te transporteren, gebruik van de originele verpakking 
of neem contact op met uw Sennheiser-leverancier (zie hoofdstuk „Contact” 
op pagina 4). 

1. Plaats de schuimrubberen bescherming a (wordt meegeleverd) in het 
bed van de hoofdtelefoon. Leg de hoofdtelefoon b op de schuimrubberen 
bescherming. Vouw de kabel op, zodat deze volledig in de opbergbox ligt 
en sluit de stekker van de hoofdtelefoon op de aansluitbus aan.

2. Leg de schuimrubberen bescherming c op de hoofdtelefoon.

3. Schakel de HE 1 op de normale manier uit en maak aansluitend alle kabel-
verbindingen los.

4. Plaats de HE 1 op de bodemplaat van de transportdoos, zoals op de afbeel-
ding wordt weergegeven. 

5. Plaats het deksel van de transportdoos op de bodemplaat en sluit alle vier 
de beugelsluitingen. 

OFF

Front

1

2 3

4

5

c

ab



48

In geval van storingen

In geval van storingen
Probleem Mogelijke oorzaak Remedie Pagi-

na

De hoofdtelefoon kan niet 
worden ingeschakeld

Geen aansluiting op de 
voedingsspanning

Controleer of de HE 1 met de voedings-
spanning is verbonden en de netschake-
laar in de stand ON staat.

26

De netzekering is geactiveerd Neem hiervoor a.u.b. contact op met uw 
Sennheiser-partner.

–

Geen audiosignaal De HE 1 is uitgeschakeld Schakel de HE 1 in. 27

Het volume is te laag ingesteld Verhoog het volume. 37
Mute-schakelaar MUTE 
geactiveerd

Schakel de mute-schakeling uit. 38

De keuzeschakelaar voor de 
ingang is op een andere geluids-
bron ingesteld

Schakel over naar de gewenste 
geluidsbron.

32

Geen audiosignaal bij een 
digitale geluidsbron

Het dataformaat is niet compa-
tibel met PCM

Stel op de geluidsbron het dataformaat 
PCM in.

16

Het audiosignaal is erg zacht 
of vervormt bij een analoge 
geluidsbron

Het audiosignaal op de geluids-
bron is te zacht of te luid 
ingesteld

Stel, waar mogelijk, het audiosignaal 
op de geluidsbron op een gemiddelde 
waarde in.

–

De signaalpiek voor de ingang is 
te zacht/te luid aangepast

Pas de signaalpiek voor de audio-ingang 
INPUT aan en verhoog of verlaag de 
signaalpiek.

33

Kraakgeluiden bij het opzetten 
van de hoofdtelefoon

Dit is geen storing – de geluiden 
ontstaan door een tijdelijke 
overdruk in de oorschelpen.

De druk wordt automatische binnen ca. 
2 seconden gecompenseerd. Daarna is 
de hoofdtelefoon volledig gebruiksklaar.

–

Het audiosignaal is slechts aan 
één kant hoorbaar

De analoge audiokabel is niet 
correct aangesloten

Sluit de audiokabel correct aan op het 
weergave-apparaat.

15

Er is buis defect Vervang de buizen of neem contact op 
met uw Sennheiser-leverancier.

42

De HE 1 wordt door de PC niet 
als geluidsbron herkend

De driver is niet geïnstalleerd Installeer de USB audio-driver. 20

Geen audiosignaal bij een 
USB-verbinding met de PC

Er is een ander bronapparaat 
geselecteerd

Selecteer de „Sennheiser HE 1” als 
bronapparaat.

18

De driver is niet geïnstalleerd Installeer de USB audio-driver. 20
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Probleem Mogelijke oorzaak Remedie Pagi-
na

Geluidsonderbrekingen bij een 
USB-verbinding

De USB-kabel is onvoldoende 
afgeschermd

Gebruik tenminste een USB 2.0-gecerti-
ficeerde USB-kabel.

16

De basweergave is erg luid De Cross Feed-functie staat op 
HIGH 

Schakel de Cross Feed-functie op LOW 
of OFF.

34

De opbergbox gaat na het 
inschakelen niet open

De keuzeschakelaar voor de 
uitgang OUTPUT staat op LINE

Schakel de keuzeschakelaar voor de 
uitgang OUTPUT op PHONES.

35

De losse opbergbox voor de 
hoofdtelefoon is op de bus 
HEADPHONE 1 aangesloten

Sluit de losse opbergbox voor de hoofd-
telefoon op de bus HEADPHONE 2 aan.

30

De afstandsbediening werkt 
niet goed en heeft slechts een 
geringe reikwijdte

De batterij is leeg De batterij vervangen. 43
Veel zonlicht/licht van buitenaf 
(Tl-lampen met elektronisch 
voorschakelapparaat) kan de 
reikwijdte van de afstandsbedie-
ning negatief beïnvloeden

Zet de HE 1 niet in direct zonlicht/ 
van buitenaf komend licht.

–

De draaischakelaars schakelen 
niet naar de gewenste stand, 
het glazen deksel/de versterker-
buiseenheid sluit niet goed af

Draaischakelaar/glazen deksel/
de versterkerbuiseenheid zijn 
gedekalibreerd

Start de kalibratie van de mechanische 
componenten.

44

Tijdens het uitschakelen 
doorlopen de draaischakelaars 
alle standen

Dit is geen storing – na ca. 
500 bedrijfsuren worden de 
mechanische componenten auto-
matisch opnieuw gekalibreerd

Nadat de kalibratie is beëindigd wordt 
de HE 1 uitgeschakeld (stand-by).

–

De signaalpiek van de audio- 
ingangen INPUT kan niet 
worden ingesteld, de status-LED 
gaat rood branden

De volumeregelaar is in de 
stand laag (helemaal naar links) 
gedraaid

Verhoog het volume om de signaalpiek 
in te stellen.

33

De HE 1 reageert op geen 
enkele bediening

De HE 1 werkt niet Koppel de HE 1 los van de voedings-
spanning en schakel hem nadat de LED 
is uitgegaan (kan max. 30 seconden 
duren) weer normaal in.

27

Zet de HE 1 terug op de 
fabrieksinstellingen. 

45

Neem contact op met uw Sennheiser-leverancier, wanneer er problemen met uw product optreden, die niet in de tabel 
zijn vermeld of wanneer de problemen niet met de in de tabel aangegeven oplossingen kunnen worden verholpen 
(zie hoofdstuk „Contact” op pagina 4).
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Hoogspanningsbeveiliging

Om u optimaal te kunnen beschermen, wordt hoogspanning van de elektro-
statische hoofdtelefoon en buizenversterker permanent op de geluidsomvor-
mers, de kabels en de aansluitingen bewaakt. Indien onregelmatige waarden 
optreden, wordt onmiddellijk de hoogspanningsbeveiliging geactiveerd en de 
voedingsspanning uitgeschakeld. De status-LED knippert 2x snel rood. In dat 
geval kan de HE 1 niet worden gebruikt.

Wanneer de hoogspanningsbeveiliging is geactiveerd, moet u als volgt te werk 
gaan om de beveiliging op te heffen:

 ▷ Schakel de HE 1 met behulp van de netschakelaar uit (stand OFF) en wacht 
tot de status-LED uitgaat (kan wel 30 seconden duren).

 ▷ Controleer of er geen vocht op of in het product zit, geen voorwerpen de 
geluidsomvormers raken en de kabels in een perfecte toestand verkeren.

 ▷ Schakel de HE 1 met behulp van de netschakelaar weer in (stand ON).
Eventueel worden de elementen terug naar de uitgangspositie bewogen.

 ▷ Druk de aan-/uitschakelaar in.
De HE 1 wordt normaal ingeschakeld.

Wanneer de hoogspanningsbeveiliging geactiveerd blijft, moet u contact opnemen 
met uw Sennheiser-leverancier (zie hoofdstuk „Contact” op pagina 4).
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Technische specificaties

Hoofdtelefoon HE 1-HP

Omvormerprincipe elektrostatisch, push-pull-principe

Akoestische werking open

Aansluiting op het oor rondom de oren (circumauraal)

Aandrukkracht 4,3 N ± 0,3 N

Frequentie ontdaan van een diffuus geluidsveld

Overdrachtsbereik 8 – 80.000 Hz (–3 dB) 
4 – 100.000 Hz (–10 dB)

Maximale geluidsdrukpiek 114 dB SPL

Vervormingsfactor <0,01% (1 kHz, 100 dB SPL)

Aansluitkabel verzilverde, zuurstofvrije (OFC) koperkabel, 
symmetrisch, PTFE-geïsoleerd, 3 m

Aansluitstekker HV-stekker, 9-polig

Voedingsspanning 780 V DC

Polarisatiespanning 650 V

Maximale ingangspiek 20 dBV

Gewicht (zonder kabel) Ca. 550 g

Temperatuurbereik gebruik: +10°C tot +40°C  
opslag: –20°C tot +70°C

Relatieve luchtvochtigheid,  
(niet condenserend)

gebruik: 20 tot 85%,  
opslag: 10 tot 95%
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Buizenversterker voor hoofdtelefoon HVE 1

Maximale uitgangspiek 20 dBV

Frequentiebereik 5 – 110.000 Hz (–3 dB) 
3 – 180.000 Hz (–10 dB)

Vervormingsfactor typ. 0,01% (1 kHz, 6 dBV) 

Ingangen analoog BAL:  XLR-3 
analoog UNBAL:  cinch 
digitaal USB:  USB type B 
digitaal OPT:  TOSLINK 
digitaal COAX:  cinch

Uitgangen Voor hoofdtelefoon HE 1-HP  
9-polige HV-bus 
voor losse opbergbox 
HEADPHONE 2: 9-polige HV-bus 
analoog BAL:  XLR-3 
analoog UNBAL:  cinch

Gewicht ca. 21 kg

Afmetingen (bxhxd) gesloten:  
ca. 434 x 160 x 350 mm 
geopend:  
ca. 434 x 405 x 375 mm

Temperatuurbereik gebruik: +10°C tot +40°C  
opslag: –20°C tot +70°C

Relatieve luchtvochtigheid,  
(niet condenserend)

gebruik: 20 tot 85%,  
opslag: 10 tot 95%

Voedingsspanning

Voedingsspanning 100 – 240 V~ 50/60 Hz

Stroomverbruik 40 W
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Analoge ingang (XLR-3)

Minimale ingangspiek voor 
volledige modulatie

–6 dBV

Maximale ingangspiek 24 dBV

Ingangsweerstand 40 kΩ

Analoge ingang (cinch)

Minimale ingangspiek –6 dBV

Maximale ingangspiek 18 dBV

Ingangsweerstand 20 kΩ

Digitale ingangen (coax/optisch)

Standaard S/PDIF

Ondersteunde datastromen PCM

Ondersteunde samplefrequenties coax/optisch: 44,1; 48; 88,2; 96 kHz

coax: 176,4; 192 kHz

Digitale ingang (USB type B)

USB-standaard min. USB 2.0

USB-audioklasse USB Audio Class 2

Ondersteunde dataformaten PCM 32 Bit, 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4; 192; 
352,8; 384 kHz

DSD: 64 (2.822.400 Hz),  
128 (5.644.800 Hz), 256 (11.289.600 Hz)

Analoge uitgang (XLR-3)

Maximale uitgangspiek 4 dBV

Uitgangsimpedantie 1 kΩ

Analoge uitgang (cinch)

Maximale uitgangspiek 4 dBV

Uitgangsimpedantie 1 kΩ
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Afstandsbediening BFI 1

Overdracht infrarood

Reikwijdte ca. 6 m

Voedingsspanning Knoopcel, type CR2032, 3 V

Referentiediagram diffuus geluidsveld – frequentie
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Verklaringen ten aanzien van het diagram diffuus geluidsveld – frequentie 

In een reflectie-arme („geluidsdode”) meetruimte stralen 8 hooglineaire luid-
sprekers onafhankelijk van elkaar ruissignalen in de ruimte. In het midden van 
de meetruimte komt deze geluidsinformatie bij elkaar en overlappen elkaar tot 
een „diffuusveld”, waarin niet meer kan worden vastgesteld uit welke richting 
het geluid komt. Op terts-afstand wordt dit ruisen achtereenvolgens gevari-
eerd, afwisselend via de luidsprekers en de te meten hoofdtelefoon weerge-
geven, Een groot aantal testpersonen beoordeelt nu het verschil in volume 
tussen het ruimtelijke ruisen en het ruisen in de hoofdtelefoon.

De ideale toestand die wordt nagestreefd is dezelfde indruk van het volume 
tussen het diffuusveld en de hoofdtelefoon. Tijdens het gebruik laat een 
hoofdtelefoon die is ontdaan van een diffuus geluidsveld een duidelijk 
ruimtelijker indruk en een verbeterde voor-achter-positionering (rond het 
hoofd-positionering) zien. Simpel gezegd: De klank ontstaat buiten het hoofd, 
niet beperkt tot de ruimte tussen de oren.
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Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG geeft voor dit product een garantie van 
5 jaar. 

De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden van het 
internet onder www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.

In overeenstemming met onderstaande eisen

EU-verklaring van overeenstemming

• EMC-richtlijn (2014/30/EU)
• ErP-richtlijn (2009/125/EG)
• Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

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

Aanwijzingen voor het behandelen als afval 

• WEEE-richtlijn (2012/19/EU)
• Batterijrichtlijn (2006/66/EG & 2013/56/EU)

Symbolen van bijv. een afvalcontainer, batterij/accu en/of verpakking met een 
streep erdoor wil zeggen dat deze producten aan het einde van hun levens-
duur niet via het huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd, maar naar een 
aparte inzamelplaats moet worden afgevoerd. Zie voor verpakkingen a.u.b. de 
wettelijke voorschriften voor het gescheiden inleveren van afval in uw land.

Meer informatie over het recyclen van dit product kunt u opvragen bij 
uw gemeentelijke autoriteiten, de gemeentelijk inzamelplaatsen of uw 
Sennheiser-leverancier.

Het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten, 
batterijen/accu’s en verpakkingen heeft tot doel het hergebruik en/of de 
terugwinning van grondstoffen te stimuleren en negatieve effecten, bijv. door 
eventueel aanwezige giftige stoffen, te voorkomen. Hiermee levert u een 
belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en de gezondheid.
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Merken en licenties

Sennheiser is een geregistreerd merk van Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Andere in deze gebruiksaanwijzing genoemde product- en bedrijfsnamen 
kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de oorspronke-
lijke eigenaars zijn.

Typeplaatje en goedkeuringsnummers

Het typeplaatje zit op de achterkant van de versterker, achter een opklapbaar deksel.

 ▷ Druk aan de onderkant van het deksel lichtjes op het deksel om dit te 
openen.

Land/regio Overeenstemming

Europa

USA FCC Part 15 B

Canada   CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Australië/
Nieuw-Zeeland
Republiek Korea

MSIP-REM-SE9-HE1

 : Electrostatic Audiosystem

 : HE 1 

: ~100-240 VAC, 50/60 Hz, 40 W

 : Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
 :  (Germany)

A/S  : 1544-1699
 : 

(Caution or Warning)

China
S&E 15 5

HE 1 CR2032

Japan

0123

HVE 1   Tube Amplifier for Electrostatic Headphones
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