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Voor het gehele ADN-conferentiesysteem is een uitvoerige gebruiksaan-

wijzing beschikbaar

• op internet onder www.sennheiser.com of

• op de met de centrale unit ADN CU1 meegeleverde DVD-ROM.

Veiligheidsvoorschriften voor lithium-ionen-

accu’s

Bij misbruik of onjuist gebruik kan de accu ADN-W BA gaan lekken. In 

extreme gevallen bestaat gevaar door

Bij misbruik of een niet-reglementair gebruik kan Sennheiser niet aan-

sprakelijk worden gesteld.

www.sennheiser.com

www Manual

• warmteontwikkeling

• het ontstaan van 

brand

• explosie

• rook- of gasontwikkeling

Niet binnen handbereik 

van kinderen bewaren.

Opgeladen accu’s niet 

onverpakt vermengen.

Polariteit in acht 

nemen.

Niet kortsluiten.

Niet aan vocht 

blootstellen.

Niet demonteren of 

vervormen.

Voor het opladen van 

de accu’s uitsluitend de 

voorgeschreven opla-

ders van Sennheiser 

gebruiken.

Wanneer de accu’s gedu-

rende langere tijd niet 

worden gebruikt, deze 

regelmatig opladen  
(ca. iedere 3 maanden tot 

ca. 50% van de capaciteit 

opladen).

Accu’s alleen bij een 

omgevingstempera-

tuur van 10°C/50°F tot 

45°C/113°F opladen.

Niet tot boven 45°C/113°F 

verwarmen, bijv. door zon-

licht of in open vuur werpen.

Bij blijkbaar defecte 

apparaten de  
accu’s onmiddellijk 

verwijderen.

Defecte accu’s niet meer 

gebruiken.
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De lithium-ionen-accu ADN-W BA
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Reglementair gebruik

Het reglementaire gebruik van de producten betekent ook,

• dat u de producten bedrijfsmatig gebruikt,

• dat u deze gebruiksaanwijzing en in het bijzonder het hoofdstuk 

„Veiligheidsvoorschriften voor lithium-ionen-accu’s“ op pagina 1 

heeft gelezen en begrepen,

• dat u de apparaten conform de gebruiksvoorwaarden alleen gebruikt 

zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u de producten 

anders gebruikt dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing of de 

gebruiksvoorwaarden niet opvolgt.

De lithium-ionen-accu ADN-W BA

De lithium-ionen-accu ADN-W BA is een onderdeel van het ADN-confe-

rentiesysteem van Sennheiser.

De accu ADN-W BA is geschikt voor het leveren van de voedingspanning 

van de draadloze units ADN-W C1 en ADN-W D1. De accu garandeert een 

bedrijfstijd van ca. 20 uur.

Omvang levering

1 lithium-ionen-accu ADN-W BA

1 gebruiksaanwijzing

Apparaten die door 

accu’s van stroom 

worden voorzien, na 

gebruik uitschakelen.

De accu’s uit het apparaat 

verwijderen, indien dit 

gedurende langere tijd  
niet wordt gebruikt.

Uitsluitend originele 

accu’s van Sennheiser 

gebruiken.

Lever defecte accu’s alleen 

in bij erkende inzamel-

plaatsen of bij uw 

leverancier.

Om de accu ADN-W BA te kunnen opladen, heeft u bovendien de 

oplader ADN-W L 10 of ADN-W CASE UNITS of de oplaadadapter 

NT 12-50C nodig.
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Productoverzicht ADN-W BA
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Productoverzicht ADN-W BA

Statusaanduiding accu

Aanduiding HF-zendstatus 

Oplaadcontacten  
voor de oplaadkoffer 

ADN-W CASE UNITS

Jackplug-bus voor voedings-

adapter NT 12-50C

Toets voor capaciteitsaanduiding

Capaciteitsaanduiding

Contacten voor draadloze units en 

oplader ADN-W L 10

Vergrendelclip

Typeplaatje

1

2
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7

7
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Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack

Art.No.: 504744 Ser.-No.:

MADE IN POLAND

Rated Voltage/Capacity/Energy: 7.4V/7.8Ah/57.72Wh
Charge Voltage/Current: 12V/2.5A
2ICR19/65-3

ADN-W BA

LI-ION

LISTED

C US
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ADN-W BA plaatsen/uitnemen
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Overzicht van de status-LED's

De capaciteitsaanduiding  is onderverdeeld in 5 LED’s en kan met 

behulp van de toets  worden geopend. Tijdens het opladen geven de 

LED's de bereikte capaciteit aan.

ADN-W BA plaatsen/uitnemen

Om de accu ADN-W BA in de draadloze unit te plaatsen:

� Controleer de accu voordat u deze gaat gebruiken, zodat u weet dat 

hij voldoende is opgeladen en u geen defecte accu gebruikt (zie 

pagina 8).

� Laad de accu eventueel op (zie pagina 5).

� Schuif de accu in de acculade  van de draadloze unit.

De vergrendelclip  vergrendelt hoorbaar en zet de accu vast.

1 2 Status-LED Kleur Betekenis

Statusaandui-

ding accu 

– Accucapaciteit 5 – 100%

oranje, langzaam 

knipperend

Accucapaciteit <5%

Accu is bijna leeg

oranje, snel knipperend Accu defect

Aanduiding HF-

zendstatus 

– Goede overdrachtskwaliteit

blauw, langzaam 

knipperend

Tijdelijke 

overdrachtsstoringen

blauw, snel knipperend Permanente 

overdrachtsstoringen

1

2

1 2 3 4 5

5
6

LED Kleur Resterende capaciteit Resterende bedrijfstijd

1 rood ca. 0 – 19% ca. 0 – 4 uur

2 oranje ca. 20 – 39% ca. 4 – 8 uur

3 oranje ca. 40 – 59% ca. 8 – 12 uur

4 groen ca. 60 – 79% ca. 12 – 16 uur

5 groen ca. 80  – 100% ca. 16 – 20 uur

6

5

6

B

8
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ADN-W BA opladen
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Om de accu uit de draadloze unit te verwijderen:

� Druk op de vergrendelclip  en trek de accu uit de acculade.

ADN-W BA opladen

U kunt de accu ADN-W BA op verschillende manieren opladen:

• geplaatst in de draadloze unit met de voedingsadapter NT 12-50C – 

ook tijdens het gebruik

• afzonderlijk met de voedingsadapter NT 12-50C

• afzonderlijk tot max. 10 accu's gelijktijdig met de oplader ADN-W L 10

• geplaatst in de draadloze unit met de oplaadkoffer ADN-W CASE 

UNITS van de transport- en oplaadkoffer ADN-W CASE

� Sluit de voedingsadapter NT 12-50C op de jackplug-bus  aan of 

laad de accu op met de oplader ADN-W L 10 of ADN-W CASE UNITS 

(zie de gebruiksaanwijzing van de oplader).

8

C 8 8

4

NT 12-50C

EU
UK
US

4
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ADN-W BA opladen
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Voor een optimale capaciteit, houdbaarheid en onderhoud van de 

accu ADN-W BA moet u onderstaande aanwijzingen in acht 

nemen:

• U kunt de accu ADN-W BA dircet gebruiken (capaciteit van de 

accu bij aflevering ca. 30%) en pas opladen, als de accu leeg 

is. Het is niet nodig om de accu eerst helemaal op te laden.

• U kunt de accu te allen tijde en willekeurig lang opladen. 

U hoeft de accu niet volledig (100%) op te laden.

• Om een optimale levensduur te kunnen realiseren hoeft u de 

accu niet regelmatig helemaal te ontladen (diepontladen). 

• Als de aanduiding van de resterende bedrijfstijd van de accu 

sterk afwijkt van de daadwerkelijke bedrijfstijd, kunt u de 

aanduiding van de bedrijfstijd opnieuw kalibreren. Daarvoor 

moet u de accu volledig ontladen en aansluitend volledig 

opladen (100%).

• U kunt de accu na het opladen in de oplader laten zitten. De 

oplaadelektronica bewaakt het opladen en voorkomt onjuist 

opladen.

• Neem de accu uit de draadloze unit, wanneer u deze gedu-

rende langere tijd niet gebruikt. Bescherm de contacten 

zodanig dat geen kortsluiting kan optreden.

• Als de accu gedurende langere tijd moet worden opgeborgen, 

moet deze tot de ideale capaciteit va 50% worden opgeladen. 

• Bewaar de accu uitsluitend bij de toegestane temperatuur 

(zie pagina 9).
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ADN-W BA opladen
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Het gedrag van de accu tijdens het opladen

Als u de accu met de voedingsadapter NT 12-50C of de oplader 

ADN-W L10 of ADN-W CASE UNITS oplaadt, worden de accu en de 

gebruikte oplader warm. De statusaanduiding van de accu  en de capa-

citeitsaanduiding  geven het opladen aan:

Het opladen kan langer duren als de temperatuur van de accu lager is 

dan 10°C of hoger dan 45°C. In dit geval wordt, ter bescherming van de 

accu, het opladen net zolang onderbroken, tot de temperatuur van de 

accu de toegestane temperatuur opnieuw heeft bereikt en de statusaan-

duiding van de accu  oranje brandt. Het opladen begint automatisch.

Statusaandui-

ding accu 

Capaciteitsaandui-

ding Betekenis

brandt oranje brandt (de op dat 

moment bereikte 

capaciteit knippert)

Laadt op; een complete 

oplaadcyclus duurt 4 uur

uit uit Opgeladen, permanente 

capaciteitsbewaking

snel oranje 

knipperend

– Accu defect

1

6

1 6

1 6

1
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ADN-W BA opladen
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De capaciteit van de accu controleren

� Druk op de toets .

De capaciteitsaanduiding  geeft gedurende ca. 5 seconden de 

actuele capaciteit van de accu aan. De statusaanduiding van de 

accu  geeft tijdens het gebruik bovendien aan, wanneer de accu 

bijna leeg is (zie de tabellen op pagina 4).

5

6

1

1

5
6

1 2 3 4 5
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Technische specificaties ADN-W BA
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Technische specificaties ADN-W BA

In overeenstemming met

Gecertificeerd

Nom. uitgangsspanning 7,4 V

Vermogen 7.800 mAh

Oplaadspanning 12 V 

Oplaadstroomsterkte 2,5 A

Oplaadtijd bij een compleet lege accupack en bij 

kamertemperatuur:

ca. 100% = 4 uur

Temperatuurbereiken Gebruik: +10°C tot +45°C

Opslag: -25°C tot +70°C

Opladen: +10 °C tot +45 °C

Relatieve 

luchtvochtigheid

Gebruik: 20 tot 95% 

Opslag: 10 tot 90% 

Afmetingen (bxhxd) ca. 143 x 27 x 124 mm

Gewicht ca. 404 g

Europa EMC EN 301489-1/-17

Veiligheid IEC/EN 62133

USA Accucellen UL 1642

Accupack UL 2054

UN-transporttest overeenkomstig  
UN-keuringshandboek deel III,  
paragraaf 38.3 lithiumbatterijen

VS/Canada

Japan
ADN-W BA  |  9



Verklaringen van de fabrikant
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Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie 

van 24 maanden.

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

• Batterijrichtlijn (2013/56/EU)

De meegeleverde accu’s of batterijen moeten worden gerecycled. 
Lever oude accu’s c.q. batterijen in bij de officiële inzamelplaatsen of 

de vakhandel. Zorg ervoor, om het milieu te beschermen, dat lege 
batterijen of accu’s op de juiste wijze als afval worden behandeld.

• China-RoHS-richtlijn 

CE-overeenstemming

• EMC-richtlijn (2014/30/EU)

• 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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Sennheiser electronic GmbH & Co. KSennheiser electronic GmbH & Co. KGG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
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