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Vigtige sikkerhedshenvisninger
1. Læs disse sikkerhedshenvisninger og ADN-betjeningsvejledningen.

2. Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og ADN-betjeningsvejledningen. Over-

giv altid produkterne til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvis-

ninger og ADN-betjeningsvejledningen.

3. Overhold alle advarselshenvisninger.

4. Følg alle anvisninger.

5. Anvend ikke produkterne i nærheden af vand.

6. Produkterne må kun rengøres, når strømforsyningen er afbrudt. Anvend en tør 

klud til rengøringen.

7. Blokér ikke ventilationsåbninger. Opstil produkterne i henhold til anvisnin-

gerne i ADN-betjeningsvejledningen.

8. Opstil ikke produkterne i nærheden af varmekilder som radiatorer, ovne eller 

andre apparater (herunder forstærkere), der afgiver varme.

9. Produkter med netstik (centralenhed ADN CU1, spændingsforsyning ADN PS, 

oplader ADN-W L 10 og ADN-W CASE UNITS) må kun tilsluttes strømkildetyper, 

som svarer til angivelserne i kapitlet »Tekniske data« i ADN-betjeningsvejled-

ningen og angivelserne på netstikket. Tilslut altid produkterne med netstik 

(centralenhed ADN CU1, spændingsforsyning ADN PS, oplader ADN-W L 10 og 

ADN-W CASE UNITS) til en stikkontakt med beskyttelsesleder.

10. Sørg for, at ingen kan træde på netkablerne, og at de ikke bliver klemt, især 

ikke ved netstikkene, ved stikkontakterne og på de steder, hvor de kommer ud 

af produkterne (centralenhed ADN CU1, spændingsforsyning ADN PS, oplader 

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

11. Anvend kun ekstraudstyr/tilbehørsdele, der anbefales af Sennheiser.

12. Anvend kun produkterne sammen med vogne, reoler, stativer, holdere eller 

borde, der anbefales af producenten, eller som sælges sammen med produktet.
Hvis der anvendes en vogn, skal den skubbes yderst forsigtigt sammen med 

produkterne for at undgå personskader og for at forhindre, at vognen vælter.

13. Afbryd produkterne med netstik (centralenhed ADN CU1, spændingsforsyning 

ADN PS, oplader ADN-W L 10 og ADN-W CASE UNITS) fra strømnettet under tor-

denvejr, eller hvis produkterne ikke skal anvendes i en længere periode.

14. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale.
Reparationer skal gennemføres, når produkterne eller netkablet på en eller 

anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande 

ind i produkterne, hvis produkterne har været udsat for regn, ikke fungerer fejl-

frit eller er blevet tabt.

15. Tag netkablernes stik ud af stikkontakten for at afbryde produkterne med net-

stik (centralenhed ADN CU1, spændingsforsyning ADN PS, oplader ADN-W L 10 

og ADN-W CASE UNITS) fra strømnettet.

16. ADVARSEL: Produkterne må ikke udsættes for hverken regn eller fugt. I modsat 

fald er der fare for brand eller elektrisk stød. 

17. Produkterne må hverken udsættes for vandstænk eller -dråber. Stil ikke gen-

stande, der er fyldt med vand, som f.eks. blomstervaser, på produkterne.

18. Sørg for, at netkablernes stik altid er i korrekt tilstand og let tilgængelige.
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Vigtige sikkerhedshenvisninger
Farehenvisning på apparatets bagside 

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Denne identifikation er anbragt på bagsiden af produkterne med netstik (centra-

lenhed ADN CU1, spændingsforsyning ADN PS, oplader ADN-W L 10 og ADN-W 

CASE UNITS). Symbolerne har følgende betydning:

Inden i centralenhed ADN CU1, spændingsforsyning ADN PS, oplader ADN-W L 10 

og ADN-W CASE UNITS optræder der farlige spændingsværdier, der udgør en risiko 

for elektrisk stød.

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Åbn aldrig centralenhed ADN CU1, spændingsforsyning ADN PS, oplader ADN-W L 10 

og ADN-W CASE UNITS, eftersom der er fare for elektrisk stød, når strømførende dele 

berøres. Der er ingen komponenter inde i centralenhed ADN CU1, spændingsforsy-

ning ADN PS, oplader ADN-W L 10 og ADN-W CASE UNITS, der kan repareres af dig. 

Overlad alle reparationer til en autoriseret Sennheiser-servicepartner.

Læs og overhold de sikkerheds- og funktionsanvisninger, der findes i denne 

betjeningsvejledning.

Brandfare pga. overbelastning

Overbelast hverken stikkontakter eller forlængerledninger. I modsat fald er der 

risiko for brand eller elektrisk stød.

Fare pga. høj lydstyrke

Produkterne anvendes til erhvervsmæssige formål. Derfor er anvendelsen af pro-

dukterne underkastet regler og forskrifter fra den ansvarlige brancheorganisation. 

Sennheiser er som producent forpligtet til, udtrykkeligt at gøre dig opmærksom på 

eventuelt forekommende, sundhedsmæssige risici.

Hvis konferencedeltagerne anvender lydsignalerne fra mikrofonenhederne med 

høretelefoner, kan de selv indstille lydstyrken. Der kan i den forbindelse frembrin-

ges lydtryk på over 85 dB (A). 85 dB (A) er den ifølge lovgivningen maksimalt til-

ladte lydtryksværdi, der i løbet af en arbejdsdag må påvirke hørelsen. I henhold til 

erfaringerne inden for det arbejdsmedicinske område anvendes dette som vurde-

ringsniveau. En højere lydstyrke eller en længere påvirkningstid kan beskadige 

hørelsen. I tilfælde af højere lydstyrker skal høretiden afkortes for at udelukke en 

beskadigelse. Det er sikre advarselssignaler om, at man har været udsat for høj lyd 

for lang tid, når:

• Man hører ringe- eller pibelyde i ørerne.

• Man har indtryk af (også kortvarigt), at man ikke længere kan høre høje toner.

Informér konferencedeltagerne om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at 

indstille lydstyrken på en middelhøj værdi.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Bestemmelsesmæssig anvendelse af produkterne inkluderer,

• at produkterne anvendes i en erhvervsmæssig sammenhæng,

• at du har læst og forstået disse sikkerhedshenvisninger og ADN-betjenings-

vejledningen,

• at produktet kun anvendes iht. driftsbetingelserne, som beskrevet i ADN-

betjeningsvejledningen.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis produkterne anvendes 

på anden måde end beskrevet i ADN-betjeningsvejledningen, eller hvis driftsbetin-

gelserne ikke overholdes.

www Manual

Alle betjeningsvejledninger til komponenterne i ADN-konferencesystemet står 

ligeledes til rådighed på internetadressen www.sennheiser.com.
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Producenterklæringer
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Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt. 

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com 

eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

Overensstemmelse med følgende direktiver

• Det kinesiske RoHS-direktiv

CE-overensstemmelse

• EMC-direktiv (2014/30/EU)

• Radioudstyrsdirektiv (2014/53/EU)

• Lavspændingsdirektiv (2014/35/EU)

• RoHS-direktiv (2011/65/EU)

Erklæringen findes på internetadressen www.sennheiser.com/download

Læs de nationalt gældende bestemmelser inden ibrugtagning!

Certificeret af

Audioenheder, videoenheder og lignende elektroniske enheder – sikkerhedskrav 

CAN/CSA-C22.2 nr. 60065 og UL 60065

Varemærke

Sennheiser er et registreret varemærke tilhørende Sennheiser electronic GmbH & 

Co. KG.

Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt i ADN-betjeningsvejledningerne, kan 

være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.
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Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 W  edemark, Germany 
www.sennheiser.com 
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