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Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs säkerhetsanvisningarna och ADN-bruksanvisningen.

2. Förvara säkerhetsanvisningarna och ADN-bruksanvisningen på en säker plats. 

Skicka alltid med ADN-bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna 

när du överlåter produkten till någon annan.

3. Observera alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte produkterna i närheten av vatten.

6. Rengör endast produkterna när de inte är anslutna till elnätet. Rengör med en 

torr trasa.

7. Blockera inte ventilationshålen. Placera produkterna enligt anvisningarna 

i ADN-bruksanvisningen.

8. Placera inte produkterna nära värmekällor som element, ugnar eller andra 

apparater (t.ex. förstärkare).

9. Anslut endast produkternas nätkontakter (centralenheten ADN CU1, strömfö-

rsörjningsenheten ADN PS, laddaren ADN-W L 10 och ADN-W CASE UNITS) till 

strömkällor av den typ som anges i kapitlet ”Tekniska data” i ADN-bruksanvis-

ningen samt på nätkontakten. Anslut endast produkternas nätkontakter (cen-

tralenheten ADN CU1, strömförsörjningsenheten ADN PS, laddaren ADN-W L 10 

och ADN-W CASE UNITS) till ett jordat vägguttag.

10. Se till att ingen kan trampa på strömkablarna och att de inte kläms, särskilt inte 

vid nätkontakterna, eluttagen och på de ställen som de kommer ut ur produk-

terna (centralenheten ADN CU1, strömförsörjningsenheten ADN PS, laddaren 

ADN-W L 10 och ADN-W CASE UNITS).

11. Använd endast tillbehör som rekommenderas av Sennheiser.

12. Använd endast produkterna i kombination med vagnar, hyllor, stativ, hållare 

eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med 

produkten.
Om en vagn används måste den flyttas mycket försiktigt med produkterna för 

att förhindra skador och att vagnen välter.

13. Skilj produkternas nätkontakter (centralenheten ADN CU1, strömförsörjnings-

enheten ADN PS, laddaren ADN-W L 10 och ADN-W CASE UNITS) från elnätet vid 

åska eller om produkterna inte används under en längre tid.

14. Låt professionell servicepersonal reparera produkterna.
Produkterna eller strömkabeln måste repareras om de har skadats på något 

sätt eller tappats i golvet, om de har utsatts för regn eller om vätska eller 

föremål har trängt in i dem, eller om de inte fungerar som de ska.

15. Dra ut nätkontakterna ur eluttagen på produkterna (centralenheten ADN CU1, 

strömförsörjningsenheten ADN PS, laddaren ADN-W L 10 och ADN-W CASE 

UNITS) för att koppla bort strömmen.

16. VARNING! Utsätt inte produkterna för regn eller fukt. Det finns risk för brand 

eller elstötar. 

17. Utsätt inte produkterna för vattenstänk eller vattendroppar. Placera inga 

föremål med vatten på produkterna, t.ex. blomvaser.

18. Kontrollera att strömkabelns nätkontakt är felfri och lätt att komma åt.
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Viktiga säkerhetsanvisningar
Varningar på apparatens baksida 

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Den här märkningen finns på baksidan av produkter med nätkontakt (central-

enheten ADN CU1, strömförsörjningsenheten ADN PS, laddaren ADN-W L 10 och 

ADN-W CASE UNITS). Symbolerna har följande innebörd:

I centralenheten ADN CU1, strömförsörjningsenheten ADN PS, laddaren ADN-W 

L 10 och ADN-W CASE UNITS finns det farlig spänning som kan orsaka elstötar.

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Öppna aldrig centralenheten ADN CU1, strömförsörjningsenheten ADN PS, lad-

daren ADN-W L 10 och ADN-W CASE UNITS. Du kan få en elstöt om du berör ström-

förande delar. Det finns inga komponenter i centralenheten ADN CU1, strömför-

sörjningsenheten ADN PS, laddaren ADN-W L 10 och ADN-W CASE UNITS som kan 

repareras. Låt en behörig Sennheiser-servicepartner reparera den.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner i bruksanvisningen.

Brandrisk pga. överbelastning

Överbelasta inte eluttag eller förlängningskablar. Det finns risk för brand eller 

elstötar.

För hög volym kan ge hörselskador

Produkterna används på en arbetsplats. Därför gäller aktuella arbetarskyddsföre-

skrifter. Sennheiser är som tillverkare skyldig att upplysa om eventuella hälsorisker 

i samband med produkterna.

När konferensdeltagarna använder hörlurar kan volymen ställas in individuellt. 

Ljudnivåer över 85 dB (A) kan uppstå. 85 dB (A) är enligt lag den högsta ljudnivån 

som får påverka hörseln under en arbetsdag. Detta värde används som ett rikt-

värde inom arbetsmedicinen. Högre volym eller längre exponeringstid kan ge hör-

selskador. Vid högre volym måste exponeringstiden förkortas för att hörseln inte 

ska skadas. Tecken på att man utsatts för lång tid för hög volym är:

• ring- eller pipljud i öronen.

• man kan inte (även tillfälligt) höra höga toner.

Informera konferensdeltagarna om detta och uppmana dem att ställa in volymen 

på en lagom nivå.

Korrekt användning

Korrekt användning av produkterna omfattar att:

• endast använda produkterna på en arbetsplats (ej privat).

• läsa och förstå de här säkerhetsanvisningarna samt ADN-bruksanvisningen.

• endast använda produkterna vid de angivna användningsförhållandena och på 

det sätt som beskrivs i ADN-bruksanvisningen.

Som felaktig användning räknas att använda produkterna på ett annat sätt än det 

som beskrivs i ADN-bruksanvisningen eller att inte följa de angivna användnings-

förhållandena.

www Manual

Alla bruksanvisningar till komponenterna ADN-konferenssystemet finns även på 

internet på www.sennheiser.com.
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Tillverkarintyg
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Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här 

produkten. 

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din 

Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav:

• RoHS-direktiv Kina

CE-överensstämmelse

• EMC-direktiv (2014/30/EU)

• Radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU)

• Lågspänningsdirektiv (2014/35/EU)

• RoHS-direktiv (2011/65/EU)

Denna försäkran finns på internet på www.sennheiser.com/download

Följ lokala bestämmelser innan produkten används.

Certifierad av

Ljud-, video- och liknande elektroniska enheter – säkerhetskrav CAN/CSA-C22.2 

No. 60065 och UL 60065

Varumärken

Sennheiser är ett registrerat varumärke för Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Andra produkt- och företagsnamn som nämns i ADN-bruksanvisningarna tillhör 

sina respektive ägare.
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Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 W  edemark, Germany 
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