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Veiligheidsgids

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

2. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften en de ADN-gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de producten altijd samen met deze veiligheidsvoorschriften en
ADN-gebruiksaanwijzing door aan derden.
3. Let goed op alle waarschuwingen.

EN

1. Lees deze veiligheidsvoorschriften en de ADN-gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.

DE

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

4. Volg alle aanwijzingen nauwgezet op.
6. Maak de producten uitsluitend schoon, wanneer de stekkers uit het stopcontact zijn getrokken. Gebruik een droge doek voor het schoonmaken.

FR

5. Gebruik de producten in geen geval in de nabijheid van water.

13. Trek, bij producten met een stekker (centrale unit ADN CU1, voedingsadapter
ADN PS, oplader ADN-W L 10 en ADN-W CASE UNITS) de stekker uit het stopcontact, wanneer sprake is van onweer of wanneer u de producten gedurende
langere tijd niet gaat gebruiken.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren.
Er moeten onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, als de producten of
de netkabel op enigerlei wijze zijn beschadigd, vloeistoffen of voorwerpen in de
producten terecht zijn gekomen, de producten werden blootgesteld aan regen,
de producten niet storingsvrij werken of zijn gevallen.
15. Trek de stekkers van de netkabels uit de stopcontacten, om de producten
met een stekker (centrale unit ADN CU1, voedingsadapter ADN PS, opladers
ADN-W L 10 en ADN-W CASE UNITS) los te koppelen van de voedingsspanning.
16. WAARSCHUWING: stel de producten niet bloot aan regen of vocht. Anders
bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok.

IT
RU
NL
ZH

12. Gebruik de producten uitsluitend in combinatie met wagens, stellingen, statieven, houders of tafels, die door de fabrikant worden aanbevolen of samen met
het product worden verkocht.
Indien u een wagen gebruikt, moet u deze samen met de producten uiterst
voorzichtig verplaatsen, om verwondingen te vermijden en te voorkomen dat
de wagen kantelt.

JA

11. Gebruik uitsluitend die extra apparatuur/toebehoren, die door Sennheiser worden aanbevolen.

DA

10. Let erop dat niemand op de netkabel kan gaan staan en dat deze niet bekneld
raken, in het bijzonder niet bij de stekker, bij het stopcontact en op die punten,
waarop de kabels uit de behuizing van de producten (centrale unit ADN CU1,
voedingsadapter ADN PS, opladers ADN-W L 10 en ADN-W CASE UNITS) naar
buiten komen.

FI

9. Gebruik producten met een stekker (centrale unit ADN CU1, voedingsadapter
ADN PS, opladers ADN-W L 10 en ADN-W CASE UNITS) uitsluitend op spanningsbronnen, die overeenkomen met de gegevens in het hoofdstuk „Technische specificaties” van ADN-gebruiksaanwijzing en op de stekker. Sluit
producten met stekker (centrale unit ADN CU1, voedingsadapter ADN PS, opladers ADN-W L 10 en ADN-W CASE UNITS) altijd op een geaard stopcontact aan.

SV

8. Plaats de producten niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte genereren.

ES

7. Ventilatie-openingen mogen niet geblokkeerd worden. Plaats de producten
overeenkomstig de aanwijzingen in deze ADN-gebruiksaanwijzing.

18. Let erop dat de stekker van de netkabel altijd in een correcte toestand verkeert
en gemakkelijk toegankelijk is.
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17. Stel de producten niet bloot aan spatwater of druppels water. Plaats geen met
vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bloemvazen, op de producten.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Gevaarsaanduiding op de achterkant van het product
De hiernaast afgebeelde aanduiding is op de achterkant van de producten met
stekker (centrale unit ADN CU1, voedingsadapter ADN PS, opladers ADN-W L 10 en
ADN-W CASE UNITS) aangebracht. De symbolen hebben de volgende betekenis:

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Binnenin de centrale unit ADN CU1, voedingsadapter ADN PS, opladers ADN-W L 10
en ADN-W CASE UNITS komen gevaarlijke spanningswaarden voor, die het risico
van een elektrische schok met zich meebrengen.
CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Open de centrale unit ADN CU1, voedingsadapter ADN PS, opladers ADN-W L 10 en
ADN-W CASE UNITS nooit, hierdoor bestaat gevaar voor een elektrische schok, wanneer stroomvoerende onderdelen worden aangeraakt. In de centrale unit ADN CU1,
voedingsadapter ADN PS, opladers ADN-W L 10 en ADN-W CASE UNITS zitten geen
componenten, die u zelf kunt repareren. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door
een geautoriseerde Sennheiser-servicepartner.
Lees de in de gebruiksaanwijzing vermelde veiligheids- en gebruiksaanwijzingen
zorgvuldig door en volg deze op.
Brandgevaar door overbelasting
De stopcontacten en verlengkabels mogen niet overbelast worden. Anders bestaat
gevaar voor brand of een elektrische schok.
Gevaar door een hoog volume
U gebruikt de producten voor zakelijke doeleinden. Daarom is het gebruik onderhevig aan de regels en voorschriften van de desbetreffende brancheorganisatie.
Sennheiser als producent is verplicht, u uitdrukkelijk op de mogelijke gezondheidsrisico’s te wijzen.
Wanneer de conferentiedeelnemers de audiosignalen van de units via de hoofdtelefoon ontvangen, kunnen zij het volume zelf instellen. Daarbij kunnen geluidsdrukken van meer dan 85 dB (A) worden gegenereerd. 85 dB (A) is de geluidsdruk,
die volgens de wet als maximaal toegestane waarde tijdens de duur van een werkdag op het gehoor mag worden uitgeoefend. Deze waarde wordt conform de
inzichten van de arbeidsinspectie als beoordelingswaarde gebruikt. Door een hoger
volume of langduriger gebruik kan uw gehoor worden beschadigd. Om gehoorbeschadiging te voorkomen moet de luistertijd bij een hoger volume worden verkort.
Betrouwbare waarschuwingssignalen bij een te lange blootstelling aan te luide
geluiden zijn:
•

u hoort bel- of pieptonen in de oren.

•

u heeft de indruk (ook slechts korte tijd), dat u geen hoge tonen meer hoort.

Informeer de conferentiedeelnemers omtrent dit gevaar en vraag eventueel om
het volume op een gemiddelde waarde in te stellen.
Reglementair gebruik
Het reglementaire gebruik van de producten betekent ook,
•

dat u de producten bedrijfsmatig gebruikt,

•

dat u deze veiligheidsvoorschriften en de ADN-gebruiksaanwijzing gelezen en
begrepen heeft,

•

dat u de producten conform de gebruiksvoorwaarden alleen gebruikt zoals
beschreven in de ADN-gebruiksaanwijzing.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u de producten anders
gebruikt dan beschreven in deze ADN-gebruiksaanwijzing of de gebruiksvoorwaarden niet opvolgt.
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Alle gebruiksaanwijzingen van de componenten van het ADN-conferentiesysteem
zijn tevens beschikbaar op internet onder www.sennheiser.com.

Verklaringen van de fabrikant

DE

Verklaringen van de fabrikant
Garantie

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

EN

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

In overeenstemming met onderstaande eisen
China-RoHS-richtlijn

FR

•

EMC-richtlijn (2014/30/EU)
Richtlijn voor radio-installaties (2014/53/EU)

•

Laagspanningsrichtlijn (2014/35/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

IT

•
•

ES

CE-overeenstemming

RU

van toepassing zijn.
Gecertificeerd door
Audio-, video- en vergelijkbare elektronische apparaten – Veiligheidseisen
CAN/CSA-C22.2 No. 60065 en UL 60065

NL

Handelsmerken

NO
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ZH

Sennheiser is een geregistreerd handelsmerk van Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
Andere in de ADN-gebruiksaanwijzingen genoemde product- en bedrijfsnamen
kunnen merk- of handelsnamen van andere eigenaren zijn.
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