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Flex 5000
Digital wireless audio system for headphones
Bruksveiledning
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Viktige sikkerhetsinstrukser

Viktige sikkerhetsinstrukser
왘 Les nøye gjennom hele denne bruksveiledningen før du tar pro-

duktet i bruk.
왘 Hvis andre skal bruke produktet, leverer du det alltid sammen

med sikkerhetsinstruksene.
왘 Bruk aldri produktet hvis det viser tegn på skader.
왘 Produktet skal kun benyttes i omgivelser der trådløs 2,4-GHz-

radioteknologi er tillatt.
Unngå helseskader og ulykker
왘 På disse hodetelefonene kan du innstille en høyere lydstyrke enn

på vanlige hodetelefoner. Beskytt hørselen mot for høy lydstyrke.
Beskytt hørselen ved å unngå høy lydstyrke i hodetelefonene
over lengre tid. Sennheiser hodetelefoner gir også god lyd ved
lavere og middels lydstyrke og gir en klar taleforståelse.
왘 Innstill en lav lydstyrke før du gir produktet videre til andre, for

å unngå hørselsskader.
왘 Bruk ikke produktet dersom omgivelsene krever din fulle og hele

oppmerksomhet (f.eks. i veitrafikken eller ved utførelse av annet
fysisk arbeid).
왘 Hold alltid en avstand på minst 10 cm mellom hodetelefon/

ladeadapter MCA 800 og pacemaker henholdsvis implantert
defibrillator. Hodetelefonen/ladeadapteren MCA 800 genererer
magnetfelt som kan påvirke pacemakere og implanterte defibrillatorer.
왘 Bruk aldri produktet i nærheten av vann. Produktet må aldri

utsettes for regn eller fuktighet. Det er fare for brann eller
strømstøt.
왘 Hold produkt-, emballerings- og tilbehørsdeler unna barn og

husdyr for å unngå ulykker og fare for kvelning.
왘 Bruk kun nettadaptere som følger med fra Sennheiser.

Unngå produktskader og feil
왘 Påse at produktet alltid er tørt, og utsett det aldri for ekstremt

lave eller ekstremt høye temperaturer (hårtørker, varmeelement, solstråler osv.). Dette for å unngå rustdannelse og deformeringer. Normal driftstemperatur er fra 5 til 40 °C.
왘 Håndter produktet forsiktig og oppbevar det på et rent og støv-

fritt sted.
왘 Koble ut produktet etter bruk for å spare batteriene.
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왘 Trekk nettadapteren ut av stikkontakten

– for å koble produktet fra strømnettet
– i tordenvær
– hvis produktet ikke skal tas i bruk på en stund
왘 Påse at nettdelen

– alltid er i forskriftsmessig stand og lett tilgjengelig
– sitter godt i stikkontakten
– kun brukes innenfor tillatt temperaturområde
– ikke utsettes for direkte sollys i lengre tid, for å unngå at den
blir for varm.
왘 Lakk og møbelpolish kan angripe senderens føtter og skape flek-

ker på møblene. Sett alltid senderen på et sklisikkert underlag.
왘 Bruk aldri produktet i nærheten av varmekilder.
왘 Rengjør produktet kun med en tørr og myk klut.
왘 Bruk kun tilbehøret/ekstrautstyret som anbefales av Sennheiser

eller som følger med.

Sikkerhetsinstrukser for litiumpolymerbatterier
ADVARSEL
Ved misbruk eller ikke korrekt bruk er det fare for at batterivæsken
renner ut. I ekstreme tilfeller er det fare for:
• eksplosjon
• brannutvikling
• varmeutvikling
• røyk- og gassutvikling
Enheter som mates fra batterier skal kobles ut etter bruk.
Lad aldri produktet opp med montert batteri dersom
produktet tydelig er skadet.
Bruk kun batterier og passende ladeutstyr som anbefales
av Sennheiser.
Batterier skal lades ved omgivelsestemperaturer på +5 °C
til +40 °C.
Batteriene skal lades regelmessig, selv om de ikke brukes
over lengre tid (ca. hver tredje måned).
Batteriene/batteripakkene skal aldri varmes opp over
70 °C. Unngå direkte solstråler og kast batteriene aldri på
flammer.
Lever brukte batterier/batteripakker til et egnet
innsamlingssted eller til din fagforhandler.
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Korrekt bruk / ansvarsforhold
Dette kabelløse TV-telefonsystemet er utviklet til bruk med TVapparater, HiFi-systemer og hjemmekinosystemer og kan kobles til
analoge og digitale audiokilder.
Produktet må kun brukes i private husholdninger og er ikke egnet
til kommersiell bruk. Produktet egner seg heller ikke til bruk med
bærbare audioapparater.
Det betraktes som ikke korrekt bruk hvis produktet benyttes på
andre måter enn det som er beskrevet i denne veiledningen.
Sennheiser overtar ingen form for ansvar ved misbruk eller ikke forskriftsmessig bruk av produktet eller tilleggsutstyret/tilbehørsdelene.
Vær oppmerksom på de gyldige nasjonale reguleringene før bruk.
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Leveranseomfang
Mottaker RR Flex med montert batteri

+

Sender TR 5000 med ladestasjon

Øretelefon MX 475

Strømforsyning NT 5-10AW med nasjonale adaptere
(EU, UK, US, AU)

Optisk digitalkabel, 1,5 m

Stereo-audiokabel med 3,5 m jakkplugger, 1,5 m

Safety Guide

Sikkerhetsinstrukser

Quick Guide

Hurtigveiledning

Instruction
Manual

Bruksveiledning på engelsk, tysk, fransk og spansk.
På Internett under www.sennheiser.com/download
finner du bruksveiledningen som PDF-fil på ytterligere språk.

Du finner en liste med tilbehørsdeler på produktsiden til
Flex 5000, se www.sennheiser.com Ta kontakt med din
Sennheiser-forhandler for å motta informasjon om
leverandører. Du finner Sennheiser-forhandleren for ditt land
under www.sennheiser.com
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Produktoversikt
Oversikt over mottaker RR Flex
On

1

Off
(2 s)

3

7

6

2

5

4
1 Knapper for lydstyrke + og – 

samt for å koble inn mottaker
2 Lysdiode Mottakerstatus 

(se side 9)

5 Ladekontakter
6 Montert batteri
7 Festeklips

3 Knapp Taleforståelse

samt for å koble ut mottaker 
(hold inne i to sekunder)

4 3,5 mm jakkbøssing for tilkobling av en

hodetelefon eller en induksjonsslynge til
lytteutstyr
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Oversikt over sender TR 5000

0

1A

9

8
4
1

2
2

5

3

6

7


for å vise mottakerens
ladeprosedyre / resterende driftstid
(se side 16 og 17)

1 Lysdiode Batteri

2 Knapper balanse 

til høyre R og venstre L

til valg av lytteprofiler (se side 23)

3 Knapp Lytteprofil


til visning av innstilt lytteprofil
(se side 23)

4 Lysdiode Lytteprofil

5 Laderom til mottaker
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6 Ladekontakter til mottaker med 

holdemagneter
7 Lysdiode Senderstatus 

(se side 9)
8 Audiokontakt Digital Optical In

for digital audiokilde (optisk), 
merket med rosa

9 Tilkoblingsbøssing 5V DC 1A til 

strømforsyningen, merket med gult
0 Audiokontakt Analog 3.5 mm In til

analog audiokilde (3,5 mm
jakkbøssing), merket med blått

Produktoversikt

Oversikt lysdiode Mottakerstatus
Lysdiode

Mottakerstatus
–

Mottaker...
... er utkoblet.
... er koblet til senderen.

lyser grønt
... er koblet til senderen, batteriet er
tilnærmet tomt.
lyser rødt
1s

1s

... er ikke koblet til senderen eller kan ikke
kobles til senderen.

blinker grønt
1s

1s

blinker rødt

... er ikke koblet til senderen eller kan ikke
kobles til senderen, batteriet er tilnærmet
tomt.

Oversikt lysdiode Senderstatus
Lysdiode

Senderstatus
–

Sender...
... befinner seg i standbymodus.
... og mottakere er tilkoblet.
Taleforståelsen er utkoblet (se side 25)

lyser hvitt
... og mottakere er tilkoblet.
Taleforståelsen er innkoblet (se side 25)
lyser blått
... har registert et inkompatibelt digitalt
audiosignal (se side 12)
blinker blått/hvitt
Lysdiodene på mottaker og sender viser aktuell driftsstatus.
Hvis du ikke benytter mottakerens knapper, reduseres lysdiodens lysstyrke automatisk etter 30 sekunder, slik at du ikke
blir forstyrret.

Oversikt over lydsignaler
Lydsignaler
under drift, 
to pipetoner
under drift, ingen
audiooverføring, fem
pipetoner
ved endring av lydstyrken
ved endring av balanse

Forklaring
Batteri tilnærmet tomt, lad batteriet
(se side 16)
Hodetelefon utenfor senderens senderekkevidde (se side 35)
Maksimum eller minimum lydstyrkejustering nådd (se side 21)
Hele høyre eller venstre justering
nådd (se side 22)
Flex 5000 | 9

Sette Flex 5000 i drift

Sette Flex 5000 i drift
Sette opp sender
왘 Sett senderen opp i nærheten av audiokilden.
왘 Sett opp senderen minst 50 cm fra andre apparater som sender

ut radiosignaler for slik å unngå feil.
왘 Sett ikke opp senderen umiddelbart i nærheten av metallhyller,

stålbetongvegger eller andre metallkonstruksjoner. Det kan
påvirke senderens rekkevidde.
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Koble sender til audiokilde
Senderen kan kobles til en digital eller en analog audiokilde (f.eks.
et TV-apparat og et stereoanlegg).
Hvis du kobler en audiokilde til begge innganger (digital og analog),
gjengis kun den analoge audiokilden.
Du kan også se en informasjonsvideo for å finne ut hvordan du
kobler hodetelefonsystemet til et TV-apparat:
www.sennheiser.com/how-to-videos
왘 Koble ut audiokilden før du kobler til senderen.
왘 Kontroller hvilke av de følgende tilkoblingsmulighetene audiokil-

den din har (audioutgang, som regel merket med “OUT”).
왘 Velg respektive tilkoblingskabel og eventuelt en egnet adapter.
왘 Informasjon om hvordan du kobler senderen til en audiokilde

finner du i koblingsskjemaet som passer til audiokilden din i
kapitlene nedenfor. Fargemerkingen på sender og kabler er til
hjelp.
Tilkoblingsmuligheter på audiokilden

Fargemerking
Tilkoblingskabel
på senderen

Side

A

Optisk (digital)

Optisk digitalkabel

12

B

3,5 mm jakkbøssing (analog)

Stereolydkabel

13

C

Cinch (analog)

Stereolydkabel med cinchadapter
(3,5 mm jakkbøssing på to
cinchplugger, ekstra tilbehør)

14

D

SCART (analog)

Stereolydkabel med SCART-adapter (3,5 mm jakkbøssing på SCARTplugg, ekstra tilbehør)

14

Du finner tilbehør og adapter hos din Sennheiser-forhandler.
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Tilkoblingsmulighet A: Optisk (digital)
Du oppnår best mulig lydoverføring hvis du kobler senderen til TVapparatet eller stereoanlegget ved å benytte den optiske digitalkabelen som følger med.
Vær oppmerksom på at hodetelefonsystemet kun kan gjengi digitale signaler som er i henhold til standard PCM. Hvordan du endrer
lydformatet til den tilkoblede audiokilden til PCM finner du ut via
lydmenyen eller i apparatets bruksveiledning.
Hvis det benyttes et digitalt lydsignal som ikke er kompatibelt,
blinker lysdioden Senderstatus blått-hvitt. Lydgjengivelse er ikke
mulig.

Digital Audio

A

Sound menu*

Digital sound output
PCM
Bitstream

* Lydmenyen er bygget opp forskjellig, avhengig av apparatet som
benyttes
왘 Koble den optiske digitalkabelen til senderens rosa lydkontakt

Digital Audio

Digital Optical In og til audiokildens optiske utgang.
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1A

OPTICAL OUT

Sette Flex 5000 i drift

Tilkoblingsmulighet B: 3,5 jakkbøssing (analog)
왘 Koble stereolydkabelen til senderens blå 3,5 mm jakkbøssing

Analog 3.5 mm In og til audiokildens 3,5 mm hodetelefonbøssing.

Analog Audio

B

PHONES
1A

TV VOLUME

Still inn hodetelefonbøssingens lydstyrke på TV-apparatet/
audiokilden som minimum på en middels verdi.
Det øker lydoverføringens kvalitet. Du finner mer informasjon
i TV-apparatets/audiokildens bruksveiledning.
Hvis hodetelefonbøssingen på audiokilden er en 6,3 mm bøssing,
trenger du for vedlagte 3,5 mm stereolydkabel en adapter (3,5 mm
stereojakkplugg på 6,3 mm stereojakkplugg, ekstra tilbehør).
Enkelte TV-apparater aktivere lydløsfunksjonen dersom du kobler
senderen til 3,5 mm hodetelefonbøssingen. Andre modeller har en
egen innstillingsmeny for hodetelefonbøssingens lydstyrke. Kontroller på TV-apparatets menyinnstilling hvordan lydløsfunksjonen
deaktiveres eller lydstyrken stilles inn. Benytt som alternativ en av
de andre tilkoblingsmulighetene (A, C eller D) på TV-apparatet.
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C

Tilkoblingsmulighet C: Cinchbøssing (analog)
왘 Plugg cinchadapteren* på stereolydkabelen.
왘 Koble stereolydkabelen til senderens blå 3,5 mm jakkbøssing.
왘 Koble cinchpluggene til audiokildens cinchutganger (vanligvis

Analog Audio

merket med “AUDIO OUT” eller
). Koble den røde pluggen til
den røde cinchbøssingen og den hvite pluggen til den hvite eller
svarte cinchbøssingen.

AUDIO OUT
1A

L

R

*

* Ekstra tilbehør

D

Tilkoblingsmulighet D: SCART-kontakt (analog)
왘 Plugg SCART-adapteren* på stereolydkabelen.
왘 Koble stereolydkabelen til senderens blå 3,5 mm jakkbøssing.
왘 Koble SCART-pluggene til audiokildens SCART-utganger (vanlig-

Analog Audio

vis merket med

eller

).

1A

*

* ekstra tilbehør
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Koble sender til strømnettet
1 Koble nettadapterens plugg til den gule tilkoblingsbøssingen på
senderen.
2 Velg egnet nasjonal adapter, og skyv den på nettadapteren til
den går hørbart i inngrep.
3 Plugg nettadapteren i stikkontakten.
Samtlige lysdioder på senderen lyser i fem sekunder. Senderen
befinner seg i standbymodus.
1

1A

Power

1A

2
EU

3

UK

US
AU
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Lade mottakerens batteri
3h

100 %

En komplett ladesyklus varer i ca. tre timer. Lad batteriet helt opp før
første gangs bruk, og uten avbrudd.
Hvis batteriet er nesten tomt, lyser lysdioden Mottakerstatus rødt,
og du hører to lydsignaler via mottakeren. Lysdioden Batteri
på
senderen blinker hvitt. Mottakeren kobler ut etter noen minutter.
왘 Legg mottakeren i senderens laderom slik at lydstyrkeknappene

peker oppover. Mottakeren flyttes magnetisk til riktig posisjon.
Mottakeren kobler ut automatisk, og lysdioden Batteri
på
senderen lyser hvitt. Lysdiodesøylene viser batteriets ladestatus. Når batteriet er fulladet, lyser samtlige lysdiodesøyler hvitt.

3h

100 %

+

Lysdiode Batteri

Forklaring
–

Senderen lader ikke.

1. søyle blinker

Batteriet lades. Mindre enn 1/3 ladekapasitet nådd.

1. søyle lyser, 
2. søyle blinker

Batteriet lades. Opptil 1/3 ladekapasitet nådd.

1. og 2. søyle lyser, 
3. søyle blinker

Batteriet lades. Opptil 2/3 ladekapasitet nådd.

alle søyler lyser

Batteriet er ladet.

Lysdiode Batteri blinker
raskt

En lade-/batterifeil har oppstått
(se side 26).

Ladetilstanden blir optimal hvis mottakeren alltid oppbevares
i senderens laderom. Ladeautomatikken forhindrer at batteriet overopplades, og du drar nytte av full driftstid til enhver
tid.
Visningen under lading kan stilles inn slik at den kobles ut etter
30 sekunder (se side 29).
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Vise resterende batteridriftstid
Når du kobler inn mottakeren, vises resterende driftstid/ladestatus
via lysdioden Batteri .
Lysdiode Batteri

Forklaring
Lysdiode Batteri Batteri tomt, 
blinker langsomt Lad batteriet
1. søyle lyser

ca. fire timers drift
mulig

1. og 2. søyle
lyser

ca. åtte timers drift
mulig

alle søyler lyser

ca. 12 timers drift
mulig

Før en lysdiodesøyle slukner, blir den sakte mørkere for å vise avtakende driftstid.
Hvis faktisk driftstid i stor grad avviker fra angitte verdier, er batteriet eventuelt tomt og bør skiftes ut. Du finner informasjon om batteriet på side 26.
Visningen av resterende driftstid kan stilles inn slik at den
kobles ut etter 30 sekunder (se side 29).
Hvis du har koblet flere enn en mottaker til senderen, vises
ikke resterende driftstid/ladestatus.

Benytte funksjonen ladepåminnelse
Hvis du har koblet ut mottakeren og senderen slår seg av (standby),
minner lysdioden Batteri deg i ti minutter på ladingen av mottakeren ved å blinke frem og tilbake:
왘 Legg mottakeren for opplading i laderommet (se side 16).

Funksjonen ladepåminnelse kobles ut, og ladeprosessen starter.
Funksjonen ladepåminnelse kan også deaktiveres (se
side 29).
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Bruke Flex 5000
Koble hodetelefon eller induksjonsslynge til
mottakeren
Til mottakeren RR Flex kan en hvilken som helst hodetelefon eller en
induksjonsslynge for lytteutstyr tilkobles som har en 3,5 mm jakkplugg.
Koble til hodetelefon
Vi anbefaler å benytte en hodetelefon med lukket byggform eller
øre-/ørekanaltelefon for å forhindre lydoverlagringer, for eksempel
fra TV-apparatets høyttaler.
왘 Koble hodetelefonens 3,5 mm jakkplugg (f.eks. MX 475, inngår i

leveransen) til mottakerens jakkplugg.

*

Tilkobling av induksjonsslynge for lytteutstyr
Induksjonsslynger kan kun benyttes dersom lytteutstyret støtter
en induksjonsspole (T-spole).
왘 Koble induksjonsslyngens 3,5 mm jakkplugg (f.eks. Sennheiser

EZT 3012, ekstra tilbehør) til mottakerens jakkplugg.

*

왘 Still lytteutstyret i såkalt T-stilling.

Hvis høreapparatet ditt ikke har en T-stilling, eller hvis du
ønsker å benytte en annen forbindelsesmulighet for høreapparatet eller cochleaimplantatet, tar du kontakt med din akustiker for høreapparat.
* ekstra tilbehør
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Koble inn hodetelefonsystem
ADVARSEL
Fare på grunn av høy lydstyrke!
På disse hodetelefonene kan du innstille en høyere lydstyrke enn på
vanlige apparater. Ved feilaktig bruk kan det føre til hørselsskader.
왘 Før du setter på mottakeren med tilkoblet hodetelefon, stiller du
inn en lavere lydstyrke på mottakeren.
왘 Ikke utsett deg for høye lydstyrker over lang tid.
왘 Benytt en lytteprofil (se side 23) der du kan forbedre spesielt
taleforståelsen, men uten å trenge høy lydstyrke.

Vol +

Vol -

1 Koble inn audiokilden.
Hvis du har koblet senderen til hodetelefonbøssingen (se
side 13) på TV-apparatet/audiokilden din, stiller du lydstyrken
på hodetelefonbøssingen som minimum på en middels verdi.

VOLUME

2 Ta mottakeren ut av laderommet, og trykk på knappen + eller -.
Mottakeren slår seg på. Lysdioden Mottakerstatus lyser grønt.
Senderen aktiveres automatisk, og lysdioden Senderstatus lyser
hvitt eller blått. Lydoverføringen mellom sender og mottaker
starter.
På senderen vises mottakerens resterende driftstid (se side 17).

2

1

ON
ON
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Koble ut hodetelefonsystem
왘 Legg mottakeren i senderens laderom.

OFF
+

Mottakeren slår seg av. Lysdioden Mottakerstatus slukner. Ladeprosedyren starter (se side 16).
Eller, hvis du ikke ønsker å koble ut mottakeren og ikke vil legge den
i laderommet:
왘 Hold knappen Taleforståelse inne i to sekunder.

Mottakeren slår seg av. Lysdioden Mottakerstatus er sluknet. 
Senderen kobler seg ut automatisk (standby) straks ingen mottaker er forbundet lenger. Lysdioden Senderstatus er sluknet.
Legg mottakeren alltid i senderens laderom slik at driftstiden
er optimal neste gang den skal brukes.

2s
* lysdiode slukner

Hvis mottakeren er utenfor senderens rekkevidde i over fem
minutter, eller hvis senderen ikke mottar lydsignaler på over
30 minutter, kobler hodetelefonsystemet automatisk ut
(standby).
Slik kobler du senderen fra strømnettet, for eksempel hvis du skal
på ferie:
왘 Trekk nettadapteren ut av stikkontakten.

Feste mottaker på klesplagg
Avhengig av tilkoblet hodetelefon eller induksjonsslynge må du ta
hensyn til følgende for mottakeren:
• Legg mottakeren ved siden av
deg, slik at du kan legge den
bekvemt i hånden og betjene
den.

• Fest mottakeren med en klips
på klesplagget slik at hodetelefonkabelen ikke er i veien for
deg og det helst er synlig forbindelse mellom mottaker og
sender.
Lydstyrkeknappene
peker forover og er dermed
enkle å betjene.
• Legg induksjonsslyngen rundt
halsen slik at mottakeren hviler
på brystet ditt. Lydstyrkeknappene peker forover og er
dermed enkle å betjene.
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Stille inn lydstyrke
Vol +

Vol -

ADVARSEL
Fare på grunn av høy lydstyrke!
왘 Før du setter på mottakeren med tilkoblet hodetelefon, stiller du
inn en lavere lydstyrke på mottakeren.
왘 Ikke utsett deg for høye lydstyrker over lang tid.
왘 Trykk knappen lydstyrke + eller lydstyrke –, helt til lydstyrken er

behagelig. Hvis minimum eller maksimum lydstyrke er nådd,
hører du et lydsignal via mottakeren.

VOLUME

VOLUME

Hvis du har stilt inn lydstyrken på et meget høyt nivå og
kobler TV-telefonsystemet av og deretter på igjen, reduseres
lydstyrken for å beskytte hørselen din.
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Stille inn balanse
Balansen regulerer lydstyrkereguleringen mellom høyre og venstre
øre. Still inn balansen slik at du hører like godt på begge ører.
Innstillingen av balanse lagres i mottakeren. Hvis du drifter
flere mottakere med en sender, er respektive hodetelefoner
optimalt tilpasset individuelle preferanser for lytting, for
eksempel deg og din samtalepartner. 
For å stille inn individuelle preferanser ved lytting skal alltid
kun en mottaker være tilkoblet senderen.
왘 Trykk inn knappen balanse R (høyre) eller L (venstre) på sen-

deren for å øke eller redusere lydstyrken på høyre eller venstre
øre trinnvis.
Når høyre eller venstre innstilling har nådd sine maksimale
grenser, hører du et lydsignal.

Slik setter du balanseinnstillingen i midten igjen:
왘 Hold knappen balanse R (høyre) og L (venstre) på senderen sam-

tidig i tre sekunder.

3s

For å forhindre utilsiktet justering av balansen kan du stille
inn funksjonen balansebeskyttelse, som forhindrer justering
av balanse (se side 30).
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Benytte lytteprofil for forbedret lydopplevelse
Med lytteprofilen endres lydsignalets uttrykk for spesielt å øke taleforståelsen. Profilene endrer bestemte frekvensområder helt målrettet ved å forsterke eller svekke dype eller høye lyder (se tabellen).
Ved samtlige profiler er en komprimeringsfunksjon aktivert som
ved behov demper lydstyrkeforskjellene ved å heve lydstyrken på
de rolige momentene og senke den ved høye momenter.
Innstillingen av lytteprofilen lagres i mottakeren. Hvis du drifter flere mottakere med en sender, er respektive mottakere
optimalt tilpasset individuelle preferanser for lytting, for
eksempel deg og din samtalepartner. For å stille inn individuelle preferanser ved lytting skal alltid kun en mottaker være
tilkoblet senderen.
Visning av innstilt lytteprofil
Innstilt lytteprofil vises ikke permanent.
Slik finner du ut hvilken lytteprofil som er innstilt for øyeblikket:
왘 Koble inn mottakeren (se side 19).

2s

Aktivert
lytteprofil

왘 Trykk lett på knappen for lytteprofil på senderen.

Lysdiode lytteprofil

–

Aktuelt innstilt lytteprofil vises i ti sekunder.

Lydtilpasning

Komprimering

Tilkoblet audiokilde gjengis uforandret.

nei

Dype toner forsterkes lett for å oppå en
varm, fyldig lydopplevelse.
Høye toner gjengis mindre skarpt og
klirrende.

ja

Høye toner forsterkes sterkt for å oppnå
krystallklar lydopplevelse, spesielt ved
vislelyder i taler og persepsjon av høye
toner som fuglekvitter.

ja

Dype toner svekkes slik at de ikke dekker
over høye toner.

ja

Ingen søyle lyser
Lytteprofil 1
1. søyle lyser
Lytteprofil 2
2. søyle lyser
Lytteprofil 3
3. søyle lyser
Du finner en grafisk visning av lytteprofilene på side 37.
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Valg av lytteprofil
Slik velger du den lytteprofilen som er best for deg:
1 Koble inn audiokilden, og skift
til en kanal der talen står i forgrunnen.

2 Sett på mottakerens hodetelefon, og kontroller at kun denne
mottakeren er forbundet med
senderen. Ellers kan lytteprofilen ikke stilles inn.

ON

2...4

3 Still inn balanse på senderen
med knappene L og R (se
side 22). På den måten er hver
lytteprofil som er innstilt på følgende måte optimalt tilpasset
høyre og venstre øre.
4 Hold knappen for lytteprofil på
senderen inne i to sekunder for
å velge neste lytteprofil.
Hold knappen inne i to
sekunder på nytt for å hoppe til
neste lytteprofil.

2s

5 Test hvilken lytteprofil (1, 2
eller 3) som gir deg best lydopplevelse, og som du hører
best.
Din persontilpassede lytteprofil
er innstilt og lagret i mottakeren.
Vi anbefaler å foreta nytt valg av lytteprofil fra tid til annen
ettersom hørselen kan forandre seg med tiden.
Hvis du endrer lytteprofil, kobler funksjonen taleforståelse
automatisk ut slik at lytteprofilen høres uforandret (se
side 25).
For å forhindre utilsiktet justering av lytteprofilen kan du stille
inn funksjonen lytteprofilbeskyttelse, som forhindrer justering av lytteprofilen (se side 30).
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Aktivere og deaktivere taleforståelse
Hvis tale forekommer sammen med støyende bakgrunnslyder, kan
det være vanskelig å filtrere språklydene tilstrekkelig.
Med funksjonen taleforståelse kan disse forstyrrende bakgrunnslydene gjenkjennes og reduseres helt automatisk. Lydsignalet analyseres og tilpasses permanent, noe som gjør at talen rykker i forgrunnen og forstås mer tydelig og klarere.
Brukseksempler
Anvendelse

Taleforståelse

Fordel

Spillefilmer,
TVserier eller
lydbøker

innkoblet

Taledialoger forstås mer
tydelig og klarere dersom de
overlagres med bakgrunnsmusikk og lyder.

Sport- eller
innkoblet
fotballsendinger

Moderasjonen er mer tydelig
og klarere å forstå dersom
den overlagres med bakgrunnsmusikk og lyder.

Musikk

Ingen tale, derfor er ikke
funksjonen nødvendig.

utkoblet

왘 Trykk på knappen Taleforståelse for å aktivere eller deaktivere

funksjonen.

Lysdiode Senderstatus Funksjon Taleforståelse

lyser blått

innkoblet,
Forstyrrende bakgrunnslyder reduseres
effektivt, talegjengivelsen blir mer
tydelig og lettere å forstå.
utkoblet

lyser hvitt
Funksjonen taleforståelse kan også benyttes som supplement
til lytteprofilene 1-3.
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Rengjøring og pleie av Flex 5000
FORSIKTIG
Produktets elektroniske system kan ta skade av væske!
Væske som trenger inn i produktets hus kan forårsake en kortslutning og ødelegge produktets elektronikk.
왘 Hold enhver form for væske unna produktet.
왘 Bruk aldri løse- eller rengjøringsmidler.
Slik rengjør du hodetelefonsystemet:
왘 Slå av hodetelefonsystemet og trekk ut senderens strømstøpsel

før du starter rengjøringen.
왘 Rengjør produktet kun med en tørr og myk klut.
왘 Rengjør fra tid til annen ladekontaktene på mottakeren og i

laderommet, for eksempel med Q-tips.

Skifte mottakerens batteri
Batteriet BAP 800 i mottakeren er meget kompakt integrert i huset
og skal ikke skiftes ut eller fjernes.
Hvis mottakerens driftstid avtar betraktelig, eller hvis en ladefeil
vises når batteriet lades (se side 16), kan det hende at batteriet er
oppbrukt eller defekt og derfor må skiftes ut.
FORSIKTIG
Fare for skader på produktet!
Under garantitiden skal batteriene kun skiftes ut eller fjernes hos en
Sennheiser serviceforhandler. Garantien vil ellers opphøre.
왘 Ta kontakt med din Sennheiser serviceforhandler dersom batteriene må skiftes ut eller fjernes.
Når garantitiden er utløpt, kan batteriene skiftes ut eller fjernes på
vanlig måte på godkjente fagverksteder. Kvalifiserte fagverksteder
kan bestille en veiledning for utskiftning eller uttak av batteriene
fra sin Sennheiser servicepartner.
I forbindelse med utskiftning trenger du et egnet verktøy. Av denne
grunn anbefaler vi å la en Sennheiser-forhandler skifte ut batteriene. Du finner Sennheiser-forhandlere for ditt land under
www.sennheiser.com

26 | Flex 5000

Benytte utvidede funksjoner

Benytte utvidede funksjoner
Følgende utvidede funksjoner er ikke nødvendige for vanlig bruk av
hodetelefonsystemet. Du kan likevel utvide bruksmulighetene og
tilpasse enkelte funksjoner individuelt.

Foreta paring mellom en eller flere mottakere og
senderen
Ved levering er mottakeren og senderen i ditt hodetelefonsystem
allerede paret med hverandre. Følgende trinn trenger du kun å
utføre dersom du vil pare ytterligere mottakere med senderen.
I forbindelse med audiogjengivelse kan du benytte opptil fire
parede mottakere med senderen. Alle ytterligere parede og innkoblede mottakere kan ikke kobles til senderen.
1...4

Dersom du har koblet flere enn en mottaker til senderen, er
visning av gjenværende driftstid/ladestatus og lytteprofiler
utkoblet. Balanse og lytteprofil kan heller ikke stilles inn. Disse
funksjonene kan kun benyttes/innstilles dersom en mottaker
er koblet til senderen.
Mulighet A (kontaktparing)
왘 Legg mottakeren i senderens laderom.

Mottakeren pares med senderen.

1...4
Mulighet B (nærområdeparing)
1 Plasser mottakeren så nær senderen som mulig.
2 Trykk inn knappene lydstyrke +/- samtidig, og hold dem inne
helt til lysdioden Mottakerstatus blinker rødt. Straks pareprosedyren er fullført blinker lysdioden Mottakerstatus grønt og lysdioden Senderstatus hvitt. 
Slipp deretter opp knappene igjen.

1

2

+
+
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Foreta utvidede innstillinger
Med de utvidede funksjonene kan du tilpasse hodetelefonsystemet
individuelt og for eksempel beskytte det mot utilsiktet endring av
innstillingene.
Aktivering av beskyttet
innstillingsfunksjon

Du kan endre de utvidede innstillingene via en beskyttet innstillingsfunksjon:
1 Skill senderen fra strømnettet ved å trekke ut nettadapterens
kontakt.
2 Hold knappen for lytteprofil inne, og koble senderen til strømnettet ved å forbinde nettadapterens plugg med den gule tilkoblingsbøssingen på senderen.

1

2

1A

1A

Den beskyttede innstillingsfunksjonen er aktivert. Lysdioden Senderstatus blinker blått. Lysdiodesøylene viser aktuelle innstillinger
som angitt i følgende kapitler:
• Batteristatusindikator (se side 29)
• Ladepåminnelse (se side 29)
• Lytteprofil- og balansebeskyttelse (se side 30)
Deaktivering av beskyttet
innstillingsfunksjon og lagring
av utvidede innstillinger

Slik lagrer du utvidede innstillinger og deaktiverer beskyttet innstillingsfunksjon:
3 Skill senderen fra strømnettet ved å trekke ut nettadapterens
kontakt.

3

1A

28 | Flex 5000

Benytte utvidede funksjoner

Batteristatusindikator
Innstillingen lagres i senderen, uavhengig av mottakeren som
benyttes.
Slik kobler du om indikatoren:
왘 Kontroller at den beskyttede innstillingsfunksjonen på senderen

er aktivert (se side 28).
왘 Trykk på knappen Balanse L.

Status og visning av
lysdiode Batteri
permanent PÅ
(drift og lading)*
1. søyle lyser
30 sekunder PÅ
(for drift og lading)
1. søyle AV

Funksjon/egenskaper
Under lading vises nådd batteriladestatus
permanent.
Under drift vises gjenværende
batteriladestatus permanent.
Under lading vises batteriladestatus i
30 sekunder. Deretter slukner alle
lysdiodene. Ladeprosedyren fortsettes.
Under drift vises gjenværende
batteriladestatus i 30 sekunder. Deretter
slukner indikatoren.
* standardinnstilling

왘 Lagre innstillingen ved å skille senderen fra strømnettet

(se side 28).
Ladepåminnelse
Innstillingen lagres i senderen, uavhengig av mottakeren som
benyttes.
Slik aktiverer/deaktiverer du funksjonen:
왘 Kontroller at den beskyttede innstillingsfunksjonen på senderen

er aktivert (se side 28).
왘 Trykk på knappen Balanse R på senderen.

Status og visning
av funksjon for
ladepåminnelse
innkoblet*
3. søyle lyser
utkoblet

Funksjon/egenskaper
Hvis du har koblet ut mottakeren og
senderen går i standbymodus, minner
batteristatusindikatoren deg i ti minutter
på ladingen av mottakeren:
Når hodetelefonsystemet er utkoblet, er
alle lysdioder slukket.

3. søyle AV
* standardinnstilling
왘 Lagre innstillingen ved å skille senderen fra strømnettet

(se side 28).

Flex 5000 | 29

Benytte utvidede funksjoner

Lytteprofil- og balansebeskyttelse
Innstillingen lagres i mottakeren, uavhengig av senderen som
benyttes.
왘 Kontroller at balanse og lytteprofil er korrekt innstilt for motta-

keren din (se side 22 og 23).
왘 Kontroller at den beskyttede innstillingsfunksjonen på senderen

er aktivert (se side 28).
왘 Legg mottakeren i senderens laderom.
왘 Trykk inn knappen lydstyrke + på mottakeren for å stille inn

lytteprofil- og balansebeskyttelse.

Status og visning av
Funksjon/egenskaper
beskyttelsesfunksjon
innkoblet

Innstilt lytteprofil og balanse kan ikke
endres/utkobles.

2. søyle lyser
utkoblet*

Lytteprofilene kan omkobles til enhver
tid ved å holde knappen lytteprofil inne
i to sekunder. Balansen kan endres.

2. søyle AV
* standardinnstilling
왘 Lagre innstillingen ved å skille senderen fra strømnettet

(se side 28).
Hvis du benytter flere mottakere og vil beskytte lytteprofilene, kan du legge mottakerne i laderommet etter hverandre
og stille inn lytteprofil- og balansebeskyttelse.
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Gjenopprette standardinnstillinger
Slik tilbakestiller du senderen til standardinnstillinger:
1 Skill senderen fra strømnettet ved å trekke ut nettadapterens
kontakt.
2 Hold knappene L,

og R inne samtidig.

3 Koble senderen til strømnettet ved å forbinde nettadapterens
kontakt med den gule tilkoblingsbøssingen på senderen og
holde de tre knappene inne i minst tre sekunder.
Samtlige lysdioder på senderen blinker. Alle innstillinger i senderen tilbakestilles til standardinnstillinger.

2

1

1A

3

1A

3s

Slik tilbakestiller du også en mottaker til standardinnstillinger:
왘 Legg mottakeren i senderens laderom.

Lysdioden Mottakerstatus blinker grønt. Alle innstillinger i mottakeren tilbakestilles også til standardinnstillinger.

Mottakeren kan også ligge i laderommet helt fra begynnelsen
slik at standardinnstillingene for sender og mottaker gjenopprettes samtidig.
왘 Skill senderen fra strømnettet ved å trekke ut nettadapterens
1A

kontakt.
Standardinnstillingene er gjenopprettet, og hodetelefonsystemet kan benyttes igjen.

Flex 5000 | 31

Benytte utvidede funksjoner

Lade batteri med ladeadapter MCA 800
Hvis du har kjøpt en ekstra ladeadapter MCA 800, kan du også lade
headsettet med ladeadapteren.
ADVARSEL
Forstyrrelser som følge av magnetfelter!
Ladeadapteren MCA 800 genererer sterke permanente magnetfelter. Det kan føre til forstyrrelser i pacemakere og implanterte
defibrillatorer (ICD).
왘 Hold alltid en avstand på minst 10 cm mellom ladeadapterens
magnetholdere og pacemaker henholdsvis implantert defibrillator.
1 Velg egnet nasjonal adapter, og skyv den på nettadapteren til
den går hørbart i inngrep.
2 Koble nettadapterens
ladeadapter MCA 800.

plugg

på

tilkoblingsbøssingen

til

3 Plugg nettadapteren i stikkontakten.
4 Koble ladeadapteren til ladekontaktene på headsettet.
Ladeadapteren flyttes magnetisk til riktig posisjon.
Batteriet lades. På ladeadapteren lyser lysdioden rødt. Når batteriet er fulladet, lyser lysdioden grønt.

1

2
US

EU

UK

AU

3

4

3h

100 %

Mottakeren kan også benyttes under ladingen. Vær oppmerksom på at mottakeren kan bli litt varm under oppladingen. På
senderen vises batteriets oppnådde ladestatus (se side 16).
Hvis lysdioden på ladeadapteren blinker rødt-grønt, har en lade-/
batterifeil oppstått. Fjern i slike tilfeller ladeadapteren fra mottakeren. Du finner mer informasjon om batteriet på side 26.
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Hvis det oppstår feil
Problem

Mulig årsak

Forslag til utbedring

Side

Senderen slår
seg ikke på

Ingen nettilkobling

Kontroller nettadapterens
tilkoblinger.

15

Batteriet er tomt

Lad batteriene.

Mottakeren kan
ikke kobles inn Batteriet er totalt utladet

Ingen nettilkobling

Lad batteriet i flere timer. Ved batterier som er totalt utladet starter lade- 16
prosedyren eventuelt først etter en
viss tid (opptil en time).
Kontroller nettadapterens
tilkoblinger.

15

Lydpluggen er ikke satt korrekt inn Kontroller pluggforbindelsen.

11

Audiokilden er koblet ut

–

Koble inn audiokilden.

Øk lydstyrken til den analoge audioLydstyrken til den analoge audiokilden som minimum til en middels
–
kilden er stilt inn på minimum, eller
verdi / deaktiver lydløsfunksjonen på
lydløsfunksjonen er aktivert
audiokilden.
Ingen lyd

Ingen lyd ved
digital audiokilde

Audiokabelen er defekt

Skift ut audiokabelen.

–

Hodetelefonen/induksjonsslyngen
er ikke plugget korrekt i mottake- Kontroller pluggforbindelsen.
ren

18

Hodetelefonens lydløsfunksjon
Kontroller innstillingene på
eller lydstyrkeregulering er justert hodetelefonen du benytter.

–

Mottakeren er ikke korrekt paret
Foreta ny paring av mottaker og
med senderen (f.eks. ekstra headsender.
set/mottaker)

27

Kabler er tilkoblet på både den
digitale og den analoge audioinngangen

Fjern kabelen fra den analoge
audioinngangen.

11

Den digitale audiokilden sender
signaler i et audioformat som ikke
støttes. Lysdioden Senderstatus
blinker hvitt-blått.

Still audioformatet til din audiokilde
på “PCM” med en avsøkingshastighet
–
på maks. 96 kHz (se audiokildens
bruksveiledning).

Mottakeren er utenfor senderens
rekkevidde

Reduser avstanden mellom sender og
–
mottaker.

Lyden faller
Signalet er avskjermet
tidvis bort, eventuelt høres fem
tonesignaler i
Enheter i nærheten som skaper
hodetelefonen
støy (f.eks. WLAN-rutere, Bluetooth-enheter eller mikrobølgeapparater)

Fjern hindre mellom sender og
mottaker.

–

Følg mottakerens festeinformasjon.

20

Endre senderens oppstillingsplass
eller hodetelefonens posisjon.
Sett opp senderen minst 50 cm fra
andre apparater som sender ut
radiosignaler.

10
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Problem

For lav lyd

Lyd kun på en
side

Forvrengt lyd

Mulig årsak

Forslag til utbedring

Side

Mottakerens lydstyrke er stilt inn
for lavt.

Øk lydstyrken på mottakeren.

21

Den analoge audiokildens lydstyrke er stilt inn for lavt.

Øk lydstyrken til den analoge audiokilden som minimum til en middels
verdi (ca. 1 Veff).

–

Hodetelefonens lydløsfunksjon
Kontroller innstillingene på hodeeller lydstyrkeregulering er justert telefonen du benytter.

–

Hodetelefonen som benyttes
har for høy impedans / for lavt
lydtrykknivå

Benytt en hodetelefon med lavere
impedans / høyere lydtrykknivå.

–

Balansen er endret

Still inn balansen.

22

Audiokabelen er ikke riktig
tilkoblet

Kontroller pluggforbindelsen.

11

TV-apparatet har kun en 
mono-hodetelefonutgang

For å koble til senderen benytter
du en adapter fra mono- til
stereojakkbøssing.

–

Audiokabel defekt

Skift ut audiokabelen.

–

Audiokildens signal er forvrengt

Reduser audiokildens lydstyrke.

–

Mottakerens lydstyrke er stilt inn
for høyt.

Reduser lydstyrken på mottakeren.

21

Du benytter en hodetelefon med
åpen byggform.

Benytt en hodetelefon med lukket
byggform eller en øre-/ørekanaltelefon.

–

Ved bruk med et
TV-apparat opp- På enkelte TV-apparater kan en
står ekkolyder
forsinkelse eller latens stilles inn
for signalet til den digitale audioutgangen.
Batteristatusindikatoren er stilt
inn slik at den slukner etter
30 sekunder.

Batteristatusog ladeindikator
slukner
Flere enn en mottaker er tilkoblet
senderen
To lydsignaler
under drift

Batteriet er nesten tomt

Driftstiden avtar Batteriet er tomt
Lytteprofil- og balansebeskyttelse
Lytteprofil eller er innkoblet
balanse kan ikke
innkobles eller
Flere enn en mottaker er tilkoblet
endres
senderen
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Kontroller TV-apparatets audioutgangsinnstillinger, og still latensen på –
“0”.
Koble inn batteristatusindikatoren slik
29
at den er permanent synlig.
Funksjonen er kun mulig dersom
1 headset/mottaker er tilkoblet
senderen.

–

Lad batteriet.

16

Få batteriet skiftet ut hos en godkjent
26
Sennheiser serviceforhandler.
Deaktiver lytteprofil- og balansebeskyttelsen.

30

Funksjonen er kun mulig dersom
1 headset/mottaker er tilkoblet
senderen.

–

Hvis det oppstår feil

Problem

Mulig årsak

Forslag til utbedring

Side

Mottakeren er ikke paret med
senderen

Foreta paring mellom mottaker og
sender.

27

Mottakeren oppretter ikke for- Avstanden til senderen er for stor
bindelse med
senderen
Fire mottakere er for tiden tilkoblet
senderen

Reduser avstanden mellom sender og
–
mottaker.
Maksimalt fire headsets/mottakere
kan være tilkoblet senderen samtidig –
for audiogjengivelse.

Hvis det med produktet skulle oppstå problemer som ikke er angitt i tabellen, eller hvis problemene
ikke kan utbedres med løsningsforslagene i tabellen, kan du gå inn på produktsiden til Flex 5000 på
www.sennheiser.com Her finner du en oppdatert liste med ofte stilte spørsmål (FAQ).
Du kan også ta kontakt med din Sennheiser-forhandler dersom du trenger støtte. Du finner
Sennheiser-forhandleren for ditt land under www.sennheiser.com

Hvis du beveger deg utenfor senderens rekkevidde

+

Senderens rekkevidde er avhengig av omgivelsesforholdene, f.eks.
veggenes tykkelse og konstruksjon. Hvis du forlater senderens rekkevidde med mottakeren, blir lyden først tidvis borte før forbindelsen opphører endelig. Du hører akustiske varsler via mottakeren, og
lysdioden Mottakerstatus blinker grønt (eller rødt dersom batteriet
er tilnærmet tomt).
Hvis du går inn i senderens rekkevidde igjen i løpet av fem minutter,
gjenopprettes forbindelsen automatisk.
Hvis du oppholder deg utenfor senderens rekkevidde i over fem
minutter, kobler mottakeren automatisk ut.
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Tekniske data

Tekniske data
System Flex 5000
Bærerfrekvens
Modulasjonsmetode
Støyspenningsavstand
HF-utgangseffekt
Audiolatens
Rekkevidde
Mottakere som kan
være tilkoblet senderen
samtidig
Temperaturområde
Relativ luftfuktighet
(ikke kondenserende)

2,4 til 2,4835 GHz
8-FSK digital
Analoginngang: 
typ. 85 dBA ved 1 Veff
Digitalinngang: > 90 dBA
maks. 10 dBm
< 60 ms
opptil 30 m (ved visuell forbindelse)
4
Drift: 5 °C til +40 °C
Oppbevaring: -25 °C til +70 °C
Drift: 10 til 80 %
Oppbevaring: 10 til 90 %

Mottaker RR Flex
Kontakt

Utgangsspenning
jakkbøssing
Driftstid
Batteriets ladetid
Spenningsforsyning
Vekt
Dimensjoner (b x h x d)

3,5 mm stereojakkbøssing (min. 16 )
eller induksjonsslynger til
høreapparater
typ. 900 mV ved 32 
opptil 12 timer
opptil 3 timer
Montert litiumpolymerbatteri
BAP 800, 3,7 V, 350 mAh
ca. 33 g
ca. 29 mm x 87 mm x 25 mm

Sender TR 5000

Tilkoblinger

Spenningsforsyning
Opptatt effekt
Dimensjoner (b x h x d)
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Digitalinngang: optisk
Datastrømmer som støttes: 
PCM, 32-96 kHz / 16-24 bit
Analoginngang: 
3,5 mm stereojakkbøssing
Inngangsspenningsområde: 
0,15 til 4,0 Vpk
5V
,1A
Drift: typ. 1 W
Standby: 0,5 W (uten ladeprosedyre)
ca. 50 mm x 42 mm x 270 mm

Tekniske data

Nettadapter NT 5-10AW
Nominell inngangsspenning/
Nominelt strøm
Nettfrekvens
Nominell utgangsspenning
Nominell utgangsstrøm
Temperaturområde
Relativ luftfuktighet
(ikke kondenserende)

100-240 V~/
300 mA
50-60 Hz
5V
1A
Drift: 0 °C til +40 °C
Oppbevaring: -25 °C til +70 °C
Drift: 10 til 80 %
Oppbevaring: 10 til 90 %

Lytteprofiler 1-3
Dybder

Midter

Høyder

Gain/dB
10
5
0
-5
-10
-15
-20
0 Hz

0.25

0.5

1

1.5

2

3
4
6
Frequency/kHz

Profil 1
Profil 2
Profil 3
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Produsenterklæringer
Garanti
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gir 24 måneder garanti på
produktet.
Du finner oppdaterte garantibetingelser på Internett under
www.sennheiser.com og hos din Sennheiser-forhandler.
I overensstemmelse med følgende krav
EU-samsvarserklæring
• ErP-direktiv (2009/125/EF)
• RoHS-direktiv (2011/65/EU)
Herved erklærer Sennheiser electronic GmbH & Co. KG at radioutstyret av typen TR 5000, RR Flex samsvarer med radiodirektivet
2014/53/EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig
på følgende Internettadresse: www.sennheiser.com/download.
Avfallshåndteringsinstrukser
• WEEE-direktiv (2012/19/EU)
• Batteriretningslinje (2006/66/EF & 2013/56/EU)
Symbolet med et et avfallsspann på hjul med strek over på produktet, batterier og eller emballasjen, viser til at dette produktet ikke
kan kastes i husholdningsavfall når levetiden er over, men må
avfallshåndteres separat. Følg juridiske forskrifter i ditt land for
avfallshåndtering av emballasjen.
Du finner nærmere informasjon om gjenvinning av produktet hos
kommunen, på kommunale gjenvinningsanlegg eller hos din Sennheiser-Partner.
Separat innsamling av elektro- og elektroniske apparater, batterier
og emballasje fremmer gjenvinning eller gjenbruk, og man unngår
negativ innvirkning av potensielt skadelige stoffer. Dermed gir du
et viktig bidrag til vern av miljø og helse.
Varemerke
Sennheiser er et registrert varemerke for Sennheiser electronic
GmbH & Co. KG.
Andre produkt- og firmanavn som er nevnt i denne bruksveiledningen kan være varemerker eller registrerte varemerker for respektive innehavere.
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Produsenterklæringer

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com
Publ. 08/17, 570736/A02
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