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Viktiga säkerhetsanvisningar
1. Läs de här säkerhetsanvisningarna.

2. Spara säkerhetsanvisningarna. Skicka alltid med säkerhets-
anvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.

3. Observera alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte produkten i närheten av vatten.

6. Rengör endast produkten när den inte är ansluten till elnätet. 
Rengör bara produkten med en torr trasa.

7. Ordna med cirkulerande ventilation. Produkten genererar värme 
som avleds via kåpan. Installera produkten enligt anvisningarna 
i bruksanvisningen.

8. Placera inte produkten nära värmekällor som element, ugnar, 
direkt solljus eller andra apparater som genererar värme.

9. Produkten får endast anslutas till strömkällor av den typ som 
anges i kapitlet ”Tekniska data”  (se sidan 25) och på undersidan 
av produkten. Anslut alltid produkten till ett jordat eluttag.

10. Se till att ingen kan trampa på strömkabeln och att den inte kläms, 
särskilt inte vid nätadaptern, eluttaget och utgången på produkten.

11. Använd endast tillbehör och reservdelar som medföljer eller 
rekommenderas av Sennheiser.

12. Använd bara produkten tillsammans med hyllor, rack eller bord sin 
definitivt klarar produktens vikt (se ”Tekniska data” på sidan 25).

13. Skilj produkten från elnätet vid åska eller om den inte används 
under en längre tid.

14. Låt professionell servicepersonal reparera produkten. Produkten 
måste repareras om den har skadats på något sätt, t.ex. om 
strömkabeln är skadad, om det har kommit in vätska eller föremål 
i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte 
fungerar som den ska eller har tappats i golvet.

15. VARNING! Utsätt inte produkten för vattenstänk eller vatten-
droppar. Placera inga föremål med vatten på produkten, t.ex. 
blomvaser. Det finns risk för brand eller elstötar.

16. Dra ut nätadaptern ur eluttaget för att skilja produkten från elnätet.

17. Kontrollera att strömkabelns stickkontakt är felfri och lätt att 
komma åt.
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Varning på produktens undersida
Varningen bredvid finns på produktens undersida.  

Symbolerna har följande innebörd:
I produkten finns det farlig spänning som kan ge upphov till elektiska 
stötar.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner 
i bruksanvisningen.

Öppna inte produkten. Risk för elektrisk stöt om strömförande delar 
vidrörs. Det finns inga delar inuti produkten som användaren själv 
kan reparera. Låt en behörig Sennheiser-servicepartner reparera 
dem.

Förebygg hälsorisker och olyckor
▷ Skydda din hörsel mot hög volym. Skydda din hörsel genom att 

inte ha för hög volym i hörlurarna under en längre tid. Sennheisers 
hörlurar har mycket bra ljud även på låg och medelhög volym.

▷ Förvara produkten, förpackningen och tillbehör oåtkomliga för 
barn och husdjur för att förhindra olyckor och kvävningsrisk.

▷ Använd inte produkten när du måste vara särskilt uppmärksam på 
omgivningen (t.ex. vid hantverksarbete).

Förhindra produktskador och fel
▷ Låt produkten stå i rumstemperatur i minst 2 timmar innan du 

använder den. Det kan bildas kondens i produkten om den har 
flyttats från en kallare omgivning till en varmare.

Användning och kassering av minnen
Det medföljande USB-minnet kan användas för att lagra personliga 
data. Om minnet säljs/överlämnas till någon annan eller när det kas-
seras kan data som raderats normalt, återställas igen med special-
program och missbrukas.
För att personliga data inte ska kunna missbrukas rekommenderar vi 
att du använder ett program för säker borttagning av data (kan köpas 
i handeln).
Vi rekommenderar att data som sparats på minnet säkerhetskopie-
ras regelbundet. Sennheiser tar inget ansvar för skadade eller förlo-
rade data.
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Uppdatering av drivrutin och firmware
Vi rekommenderar att hörlursförstärkaren alltid har senaste DAC-
firmware (digital/analog-omvandlare) och att operativsystemet 
(MacOS, Windows) har den senaste drivrutinen.  
DAC-firmware- och drivrutinsuppdateringar kan laddas ner gratis 
från www.sennheiser.com/download eller fås av din Sennheiser-
återförsäljare.

Korrekt användning och ansvar
Den här förstärkaren för dynamiska hörlurar är utvecklad för att 
spela musik från analoga och digitala High End-enheter som spelare 
för SACD, DVD-A, Blu-ray, CD eller för HiRes-filer på Mac eller PC.
Produkten får bara användas för privat bruk av privatpersoner. Den 
är inte avsedd för professionellt bruk.
Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad 
som beskrivs i den här bruksanvisningen.
Sennheiser tar inget ansvar för skador på USB-enheter som inte 
uppfyller USB-kraven.
Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av 
produkten eller tillbehören.
Följ lokala bestämmelser innan produkten används.

HDV 820

UPDATE
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Hörlursförstärkare HDV 820
Hörlursförstärkaren HDV 820 är ett resultat av Sennheisers mångår-
iga ljuderfarenhet och ett perfekt komplement till Sennheisers hör-
lurar för höga krav på bra ljudkvalitet. Den genomgående symme-
triska signalbearbetningen och den mycket låga övertonshalten 
i HDV 820 ger en naturlig klang och musik återges perfekt. HDV 820, 
som är utvecklad och tillverkad i Tyskland och som är baserad på den 
framgångsrika föregångaren HDVD 800, har en snygg svart design 
och optimerade komponenter som ger en ännu mer precision och 
bättre klangkvalitet. 
HDV 820 har en högupplöst ESS SABRE32-digital/analog-omvand-
lare som arbetar med en upplösning på 32 bitar och en samplings-
hastighet upp till 384 kHz. Förstärkaren kan även återge DSD256-
filer med en frekvens upp till 12,3 MHz och har olika ljudingångar och 
ljudutgångar för flera typer av ljudenheter och hörlurar. HDV 820 
återger digitala och analoga källor med utmärkt klangkvalitet.
Och precis som man kan förvänta sig av produkt med så pass 
utmärkt klang har HDV 820 även en mycket snygg design. Det svarta 
höljet och de vita lamporna HDV 820 passar utmärkt till Sennheisers 
förstklassiga hörlurar HD 800 S och tillsammans ger de en mycket 
bra ljudupplevelse.

Egenskaper
• Exakt symmetrisk signalbearbetning och signalöverföring i hela 

frekvensområdet med mycket låg övertonshalt
• Dynamikomfattning med en överföringsbandbredd över 120 dB 

och bra transientsvar tack vara korta signalsträckor
• Förstklassig ESS SABRE32 DAC (digital/analog-omvandlare) med 

32 bitars upplösning och upp till 384 kHz samplingshastighet 
• Automatisk anpassning av samplingshastigheten (44,1 kHz till 

384 kHz)
• USB audio (upp till 32 bitar/384 kHz och till DSD256) 
• Kan användas med upp till fyra dynamiska hörlurar
• 3 symmetriska hörlursanslutningar (2 x 4,4 mm Pentaconn-

stereouttag, 1 x XLR-4-uttag)
• Förstklassig XLR-3/6,35 mm kombiuttag för anslutning av 

osymmetriska hörlurar
• Ingångar: hög flexibilitet tack vare många olika anslutnings-

möjligheter:
– Digitala ingångar: S/PDIF koaxial/optisk, USB
– Analoga ingångar: symmetrisk XLR-3, osymmetrisk RCA

• Analog utgång: symmetrisk XLR-3, justerbar nivå (för anslutning 
av aktiva högtalare eller förstärkarslutsteg)

• Utvecklad och tillverkad för hand i Tyskland
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Leveransomfattning

Hörlursförstärkare HDV 820

Strömkabel (beroende på region; EU, UK, US, CN, KR)

Snabbguide

Säkerhetsanvisningar

Mikrofibertrasa

USB-minne (modell SD-U16L) med bruksanvisning i 
PDF-format och drivrutin för Microsoft Windows-
operativsystem

En lista med tillbehör finns på www.sennheiser.com på 
produktsidan med HDV 820. Kontakta Sennheiser i ditt land, 
se www.sennheiser.com > ”Service & Support”.

Quick guide

Safety guide
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Produktöversikt

Översikt över framsidan

Översikt över baksidan

1 Strömbrytare med lampa

2 Anslutning för hörlurar,  
XLR-3/6,35 mm kombiuttag, 
osymmetriskt

3 Anslutning för hörlurar, 
XLR-4-uttag, symmetriskt

4 Anslutning för hörlurar, 
4,4 mm Pentaconn-stereouttag, 
symmetriskt

5 Lampa DSD-återgivning

6 Lampa ingångsval

7 Vred ingångsval

8 Ratt volym

9 Typskylt (på undersidan)

1 3 4 8

9

2 75 6

0 Ingång XLR-3-uttag, 
symmetriskt (BAL R, L)

A Vred för ingångsförstärkning  
–GAIN+ för RCA-ingång

B Ingång RCA-uttag, 
osymmetriskt (UNBAL L, R)

C Ingång för S/PDIF, 
optisk OPT

D Ingång för S/PDIF, 
koaxial COAX

E Ingång för USB,  
typ B USB

F Utgång XLR-3-uttag, 
symmetriskt (BAL R, L)

G Eluttag  
~100-240 VAC 50/60 Hz

ANALOG OUT

~1
0

0
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4
0
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A

C
 5

0
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0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

COAX

A GEDCB F0



Kom igång med HDV 820

HDV 820  |  9

Kom igång med HDV 820

Installera hörlursförstärkaren

▷ Placera hörlursförstärkaren på en plan och vågrät yta.

▷ Ordna med cirkulerande ventilation. Hörlursförstärkaren genere-
rar värme som avleds via höljet.

Anslut hörlursförstärkaren till ljudkällor
Flera ljudkällor kan anslutas till hörlursförstärkaren och sedan väljas 
med vredet ingångsval.
▷ Stäng av ljudkällorna innan du ansluter hörlursförstärkaren.

▷ Välj en bra anslutningskabel som passar till ljudkällan. 
Sennheiser rekommenderar en 3 m lång kabel för bra ljud.

▷ Se anslutningsschemat som passar din ljudkälla i kapitlen nedan 
för att ansluta ljudkällan till förstärkaren.

VARNING
Risk för att möbler missfärgas!
Färg och möbelpolish kan bli fläckiga av produktens fötter.
▷ Placera inte produkten på känsliga ytor, använd ett underlägg om 

det behövs.

Anslutningsalternativ på 
ljudkällan (OUT) Anslutningskabel Se sidan

D
IG

IT
A

L

USB USB
USB 2.0-certifierad 
kabel med typ A- och 
typ B-kontakt

10

Optisk OPT Optisk kabel 10

Koaxial COAX Koaxialkabel (75 Ω) 10

A
N

A
LO

G RCA UNBAL Stereokabel med  
2 RCA-kontakter 11

XLR-3 BAL 2 symmetriska  
XLR-3-kablar 12

A

B

C

D

E
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Anslutningsalternativ på ljudkällan: digital,  
USB-anslutning

▷ Mer information om hur hörlursförstärkaren används på Mac eller 
PC finns på sidan 12.

Förutsättningar för digitala anslutningar
Digitala ljudsignaler från enheter som motsvarar standarden PCM, 
kan återges via de digitala ljudingångarna DIGITAL IN OPT eller 
COAX (optisk frekvens: upp till 96 kHz, koaxial frekvens: upp till 
192 kHz).
Hur den anslutna enhetens ljudformat kan ändras till PCM anges 
i ljud- eller inställningsmenyn eller i bruksanvisningen till enheten.
Om en digital ljudsignal som inte är kompatibel används, lyser 
lampan ingångsval  OPT eller COAX vitt och lampan DSD-återgivning
blinkar vitt. Musik kan inte spelas.

* Ljudmenyn är olika beroende på vilken enhet som används

A

Anslut din mobila HiRes-spelare eller din smarta telefon via en 
USB OTG-kabel (USB On-the-go; finns i handeln) för bra signal-
överföring och ljudkvalitet.

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
A

C
 5

0
/6

0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

USB

COAX

Anslutningskabel: USB 2.0-certifierad kabel med typ B-kontakt 
för anslutning på hörlursförstärkaren

B C

Sound menu*
Digital sound 

Bitstream
PCM
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Anslutningsalternativ på ljudkällan: digital,  
koaxial anslutning 

Anslutningsalternativ på ljudkällan: digital,  
optisk anslutning

Anslutningsalternativ på ljudkällan: analog,  
RCA, osymmetrisk

B

COAX

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
A

C
 5

0
/6

0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

COAX

Anslutningskabel: koaxialkabel (75 Ω)

C

COAX

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
A

C
 5

0
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0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

OPT

Anslutningskabel: optisk kabel

D

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
A

C
 5

0
/6

0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

UNBAL

COAX

RLL R

Anslutningskabel: stereokabel med 2 RCA-kontakter
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Anslutningsalternativ på ljudkällan: analog, 
XLR-3, symmetrisk

Använd hörlursförstärkaren med Mac/PC
HDV 820 kan anslutas till din Mac eller PC direkt med USB (se 
sidan 10) och användas som ljuduppspelningsenhet. Beroende på 
drivrutinen och inställningarna kan högupplösta musikfiler spelas 
upp via DAC (digital/analog-omvandlare) i HDV 820. 

DSD-återgivning
När du spelar DSD-musikfiler på din Mac eller PC lyser lampan DSD-
återgivning och anger DSD-läget i DAC.

E

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
A

C
 5

0
/6

0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

BAL

R L RL

COAX

Anslutningskabel: 2 symmetriska XLR-3-kablar

Information om konfiguration av din Mac eller PC för upp-
spelning av DSD-musikfiler med annan programvara finns på 
produktsidan med HDV 820 eller på www.sennheiser.com/
download.

DSD 
Playback



Kom igång med HDV 820

HDV 820  |  13

Operativsystem Apple OS X
Ingen drivrutin måste installeras för operativsystemet Apple Mac 
OS X (fr.o.m. version 10.6). HDV 820 identifieras automatiskt.

▷ Välj ”Sennheiser HDV 820” som standardljudenhet för ljud-
uppspelning t.ex. i systeminställningarna för operativsystemet 
(kategorin ”Ljud”). 

▷ Öppna programmet ”Ljud-/MIDI-inställningar” och markera 
”Sennheiser HDV 820”.

▷ Välj ”Använd den här enheten för att spela upp ljud”.

▷ I menyalternativet ”Format” i enhetsinställningarna kan max. 
samplingshastighet ställas in. Välj ”384000 Hz” för att använda 
bästa möjliga ljudkvalitet.

Operativsystemet Microsoft Windows
För operativsystemet Microsoft Windows måste USB-ljuddrivrutiner 
installeras. Dessa finns i programvarupaketet ”HDV 820 USB Audio 
Software Package”. När drivrutinerna har installerats, identifieras 
HDV 820 automatiskt.

Systemkrav
• Minst Intel Core 2-processor med 1,6 GHz eller liknande processor
• Minst 2 GB RAM
• Operativsystemet Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32 eller 64 bitar)
• HDV 820 USB Audio Software Package

1

2
SENNHEISER HDV820 Audio Out

3

1

2
4SENNHEISER HDV820 Audio Out

SENNHEISER HDV820 Audio Out
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Porgramvarupaketet innehåller följande komponenter:
• WDM USB-ljuddrivrutin
• ASIO USB-ljuddrivrutin
• Control Panel
• HDV 820 Updater 

USB-lägen för ljuduppspelning
När standardprogram (t.ex. Windows Media Player eller Apple 
iTunes) används begränsas max. möjliga överföringsläge av 
operativsystemet (musikfilen som spelas upp blandas med system-
ljud och anpassas till samplingshastigheten och bitdjupet som 
ställts in för WDM-drivrutinen). 
För oförändrad uppspelning av högupplösta filer (utan drivrutins-
relaterad anpassning av samplingshastighet och bitdjup; 32 bitar/
upp till 384 kHz eller DSD-filer) måste en ASIO-drivrutin och särskilt 
programvara användas som överför musikfilen från spelarprogram-
varan till DAC i HDV 820 (se sidan 12). 
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Exempel med Microsoft Windows 10
För att installera programvarupaketet ”HDV 820 USB Audio Software 
Package” och ställa in HDV 820 som standardljudenhet för ljudupp-
spelning:

▷ Installera ”HDV 820 USB Audio Software Package” som finns på 
USB-minnet (medföljer). Programvarupaketet kan även laddas 
ner från www.sennheiser.com/download eller fås av en 
Sennheiser-återförsäljare. Du måste ha administratörs-
behörighet för att kunna installera paketet. 

▷ Öppna t.ex. ”Kontrollpanelen” och klicka på ”Ljud”.

Fönstret ”Ljud” öppnas.

▷ Välj ”HDV 820” som standardljudenhet för ljuduppspelning. 

▷ Klicka på ”Egenskaper”, välj fliken ”Avancerat” och välj max. 
samplingshastighet i ”Standardformat”. Välj ”Kanal 2, 32 bitar, 
192000 Hz (Studiokvalitet)” för att använda bästa möjliga ljudkva-
litet.

▷ Klicka på ”OK” för att verkställa ändringarna.
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Använd Sennheiser Control Panel
Med Control Panel kan aktuell status för HDV 820 för uppspelning av 
högupplösta musikfiler övervakas och konfigureras.

Flik Control Panel-vy Indikering/inställningsalternativ

St
at

us

USB Audio-enhet
Ansluten och använd enhet. Om flera 
enheter är anslutna samtidigt kan du välja en 
enhet här.
Aktuell samplingshastighet
PCM: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 
192000, 352800, 384000 Hz
DSD: 2822400, 5644800, 11289600 Hz

B
uf

fe
rt

in
st

äl
ln

in
ga

r

USB direktuppspelningsläge
Bufferten för USB-direktuppspelningsläget 
styr musiksignalens latens från filkällan  
(PC-klient) och DAC (HDV 820). Ju lägre 
latens desto mer effekt måste PC-klienten 
prestera. Rekommenderad inställning 
”Pålitlig”.
ASIO buffertstorlek 
ASIO-buffertstorleken styr dataöverföringen 
mellan drivrutinen och uppspelnings-
programmet. Buffertstorleken beror på  
USB-direktuppspelningslägets buffert. 
Rekommenderad inställning ”Auto”.

Kl
ie

nt
in

fo
rm

at
io

n

Aktuell status
Information om PC-klienten som  
Control Panel är installerad på och 
direktuppspelningsstatusen  
(”Aktiv” eller ”Stoppad”). 
Med hjälp av antalet aktiva WDM-  
eller ASIO-klienter kan du se vilken  
drivrutin som används.

In
fo

rm
at

io
n

Information om enheten/drivrutinen
Information om den anslutna enheten  
och drivrutinen. 



Kom igång med HDV 820

HDV 820  |  17

Anslut hörlursförstärkaren till ett 
slutsteg/aktiva högtalare
Hörlursförstärkaren kan användas som förförstärkare och anslutas 
till ett förstärkarslutsteg eller aktiva högtalare med analoga XLR-3-
kablar. Utgångsnivån kan ställas in med ratten för volym.

▷ Stäng av ljudenheterna innan du ansluter hörlursförstärkaren.

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
A

C
 5

0
/6

0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

BAL

R L RL

COAX

Anslutningskabel: 2 symmetriska XLR-3-kablar 
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Anslut hörlursförstärkaren till elnätet

▷ Anslut en passande strömkabel (medföljer) till nätuttaget och ett 
eluttag.

Skilj hörlursförstärkaren helt från elnätet:

▷ Dra ut strömkabeln ur eluttaget.

VARNING
Risk för produktskador!
Om produkten ansluts till fel spänning kan den skadas.
▷ Anslut produkten till elnätet (100 till 240 V AC, 50 eller 60 Hz) med 

en passande strömkabel (medföljer).

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
A

C
 5

0
/6

0
H

z

LR

BAL
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Använd HDV 820

Slå på/stäng av HDV 820

För att sätta på HDV 820:

▷ Tryck på strömbrytaren.
Strömbrytaren lyser vitt när hörlursförstärkaren sätts på.

För att stänga av HDV 820:

▷ Tryck på strömbrytaren.
Hörlursförstärkaren stängs av och alla lampor slocknar.

Skilj HDV 820 helt från elnätet:

▷ Dra ut strömkabelns kontakt ur eluttaget.

VARNING
Risk för hörselskador!
Om du utsätter din hörsel för hög volym under lång tid kan du få per-
manenta hörselskador.
▷ Ställ in en låg volym innan du sätter på dig hörlurarna (se sidan 22).
▷ Utsätt inte din hörsel för hög volym under lång tid.

ON

OFF
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Anslut hörlurar
HDV 820 har totalt 4 anslutningar för dynamiska hörlurar:
• 1 osymmetriskt XLR-3-/6,35 mm-kombiuttag
• 1 symmetriskt XLR-4-uttag
• 2 symmetriska 4,4 mm Pentaconn-uttag 
Volym och ljudkälla ställs in på samma sätt för alla hörlurar. 
Sennheiser rekommenderar högresistiva hörlurar och en 3 m lång 
kabel för bra ljud.

▷ Anslut ett par eller flera hörlurar.
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Välj ljudkälla

▷ Välj den anslutna ljudkällan med vredet för ingångsval.
Lampan för ingångsval lyser vitt och anger vald ljudkälla.

o

VARNING
Risk för hörselskador!
Ställ in en låg volym på hörlursförstärkaren innan du byter till en 
annan ljudkälla. Eftersom vissa ljudkällor har en låg signalnivå (tyst 
musik) måste eventuellt volymen höjas på hörlursförstärkaren. 
Om du sedan ändrar till en ljudkälla med högre signalnivå kan voly-
men i hörlurarna bli mycket hög och orsaka hörselskador.
▷ Ställ in en låg volym på hörlursförstärkaren (se sidan 22) innan du 

ändrar ljudkälla.

Alternativ Vald ljudkälla på hörlursförstärkaren

USB USB (digital), ev. lyser även lampan  
DSD-återgivning vitt (se sidan se sidan 12)

OPT Optisk (digital)
COAX Koaxial (digital)
UNBAL RCA (analog)
BAL XLR-3 (analog)
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Anpassa UNBAL RCA-ingångens 
signalnivå
För att ställa in hörlursförstärkaren optimalt kan signalnivån för 
UNBAL RCA-ingången anpassas med vredet för ingångsförstärkning.

▷ Vrid vredet för ingångsförstärkning – GAIN + mot 
+ : om signalen är för tyst eller 
– : om signalen är för hög.

Ställ in volymen

▷ Ställ in volymen med volymreglaget.

Volymen ställs in både för hörlursanslutningarna och ljudutgångarna 
ANALOG OUT. Om flera likadana hörlurar är anslutna till förstärkaren 
är volymen inställd lika högt för alla hörlurar. 

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
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C
 5

0
/6

0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

COAX

GAIN

GAIN

VARNING
Risk för hörselskador!
Om du utsätter din hörsel för hög volym under lång tid kan du få 
permanenta hörselskador.
▷ Ställ in en låg volym innan du sätter på dig hörlurarna.
▷ Utsätt inte din hörsel för hög volym under lång tid.
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Rengör, vårda och underhåll 
HDV 820

▷ Dra ut produktens kontakt ur eluttaget innan du börjar med 
rengöringen.

▷ Rengör produkten med en torr och mjuk trasa (medföljer).

Installera firmwareuppdateringar
Du kan uppdatera DAC-firmware (digital/analog-omvandlare) med 
gratisprogrammet ”Sennheiser HDV 820 Updater”. Programmet 
kan laddas ner från www.sennheiser.com/download eller fås av en 
Sennheiser-återförsäljare. Programmet finns både för Windows- och 
Mac-operativsystem. 

▷ Kontrollera att HDV 820 är ansluten till Mac eller PC via USB och 
att den är på.

▷ Starta programmet ”Sennheiser HDV 820 Updater” i Windows 
eller MacOS och följ anvisningarna på skärmen.

▷ Programmet kontrollerar automatiskt om den nya DAC-firmware 
är kompatibel med din HDV 820. Om den är det utför programmet 
alla nödvändiga installationssteg och bekräftar att installationen 
har genomförts.

VARNING
Vätskor kan förstöra produktens elektronik!
Vätskorna kan tränga in i produktens hölje och orsaka en kortslutning 
i elektroniken.
▷ Låt inga vätskor komma i närheten av produkten.
▷ Använd inte lösnings- eller rengöringsmedel.

HDV 820

UPDATE
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Åtgärder vid fel

Kontakta din Sennheiser-återförsäljare om du får problem med produkten som inte finns med i tabellen 
eller inte kan åtgärdas med de föreslagna åtgärderna.
Återförsäljare nära dig hittar du på www.sennheiser.com > ”Service & Support”.

Problem Möjlig orsak Åtgärd Sidan

Ingen ljudsignal

HDV 820 är avstängd Sätt på HDV 820. 19
Vredet för ingångsval står  
på en annan ljudkälla Byt ljudkälla. 21

Vredet för ingångsval står 
mellan två inställningar

Ställ vredet för ingångsval på 
en av de båda ingångarna.

21

Volymen är för lågt inställd Höj volymen. 22
Ingen ljudsignal från den 
digitala ingången OPT eller 
COAX

Ljudkällans dataformat 
motsvarar inte PCM

Ställ in dataformatet PCM på 
ljudkällan.

–

Ljudsignalen är mycket tyst 
eller är störd i den analoga 
ljudkällan

Ljudsignalen på ljudkällan  
är för låg eller hög

Ställ in ljudsignalen på ljud-
källan på ett medelvärde om 
det går.

–

Signalnivån för ingången är 
för låg/hög

Anpassa signalnivån för ljud-
ingången ANALOG IN UNBAL 
och höj eller sänk signalnivån.

22

Ljud hörs bara på en sida

Den analoga ljudkabeln är 
inte ansluten korrekt

Anslut ljudkabeln korrekt till 
uppspelningsenheten.

9

Hörlurskontakten är inte 
ansluten korrekt

Anslut hörlurarna korrekt till 
förstärkaren.

20

HDV 820 känns inte igen som 
ljuduppspelningsenhet av 
datorn

Drivrutinen är inte installerad Installera USB-ljuddrivrutinen.
12

Inget ljud med USB-anslut-
ning till PC eller Mac

En annan uppspelningshet är 
inställd på PC eller Mac

Välj ”Sennheiser HDV 820”  
som uppspelningsenhet.

12

Ljudavbrott vid USB-
anslutning

USB-kabeln är inte tillräckligt 
skärmad

Använd en kabel som minst  
är certifierad med USB 2.0.

–
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Tekniska data
Mått (B x H x D) Ca 224 x 44 x 306 mm

Vikt Ca 2,25 kg

Max. uteffekt Ca 480 mW @ 1 kHz vid 600 Ω 
last på XLR-4-utgången

Frekvens < 10 Hz till > 100 kHz

Överhörningsdämpning Minst 93 dB @ 1 kHz

Övertonshalt (THD+N) < 0,001 %

Förstärkning 
UNBAL-ingång/XLR-4-utgång

Inställning 
14 dB, 22 dB, 30 dB, 38 dB, 
46 dB

Förstärkning  
BAL-ingång/XLR-4-utgång

 
16 dB

Dynamikområde > 115 dB @ 600 Ω last  
(A-klassad)

Temperaturområde Användning: 5 till 45 °C
Förvaring: −20 till 70 °C

Relativ luftfuktighet  
(ingen kondens)

Användning: 10 till 80 %
Förvaring: 10 till 90 %

Strömförsörjning

Försörjningsspänning 100–240 V~, 50/60 Hz

Effektförbrukning Nominellt 12 W  
(2 x 300 Ω-hörlurar till  
4,4 mm-utgångar)

Max. 18 W 
(2 x 16 Ω-hörlurar till 
4,4 mm-utgångar)

Nätuttagets kontaktschema

Analog ingång BAL (XLR-3)

Kontaktschema

Max. ingångsnivå 18 dBV

Ingångsimpedans 20 kΩ

Analog ingång UNBAL (RCA)

Max. ingångsnivå 20 dBV (vid lägsta förstärkning 
GAIN)

Ingångsresistans 10 kΩ

N

L

1: GND
2: +
3: −

12
3

R

12
3

L
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Digitala ingångar COAX/OPT (koaxial/optiskt)

Standard S/PDIF

Dataströmmar PCM

Samplingshastigheter Koaxial/optiskt: 44,1; 48; 88,2; 
96 kHz

Koaxial: 176,4; 192 kHz

Digital ingång USB (USB typ B)

USB-standard Min. USB 2.0

USB-ljudklass USB Audio Class 2

Dataformat PCM: 32 bitar, 44,1; 48; 88,2; 96; 
176,4; 192; 352,8; 384 kHz

DSD: 64 (2.822.400 Hz),  
128 (5.644.800 Hz),  
256 (11.289.600 Hz)

Analog utgång BAL (XLR-3)
Kontaktschema

Max. utgångsnivå 20 dBV

Utimpedans 270 Ω

Hörlursutgång (stereouttag 6,35 mm)

Kontaktschema

Impedans Min. 16 Ω

Hörlursutgång (XLR-3)

Kontaktschema

Impedans Min. 16 Ω

Hörlursutgång (XLR-4)

Kontaktschema

Impedans Min. 16 Ω

Hörlursutgångar (Pentaconn 4,4 mm)

Kontaktschema

Impedans Min. 16 Ω

1: GND
2: +
3: −

1 2
3

R

1 2
3

L

L
R
GND

0: Chassis 
1:  GND
2: L+
3:  R+

12
3

0

0:  Chassis
1: L+
2:  L−
3:  R+
4: R−

1
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Tillverkarintyg
Garanti
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG lämnar 24 månaders garanti 
på denna produkt. 
Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com 
eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav
• WEEE-direktivet (2012/19/EU)
Symbolen med den överstrukna soptunnan anger att den här pro-
dukten inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorte-
ras separat. Följ även kommunens avfallsbestämmelser. Produkten 
kan lämnas in som elektronikskrot på närmaste återvinningscentral.
Syftet med att sortera ut elektronikskrot är att återanvända vissa 
ämnen och att förhindra negativa effekter av skadliga ämnen. 
Du bidrar därmed till att skydda miljön och vår hälsa.

EU-försäkran om överensstämmelse
• EMC-direktivet (2014/30/EU)
• ErP-direktivet (2009/125/EG)
• Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU)
• RoHS-direktivet (2011/65/EU)
Försäkran om överensstämmelse finns på internet på  
www.sennheiser.com/download. 

Märken och licenser
Sennheiser är ett registrerat varumärke som ägs av  
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
ASIO är ett registrerat varumärke från Steinberg Media Technologies 
GmbH.
Andra produkt- och företagsnamn som nämns i den här bruksanvis-
ningen tillhör sina respektive ägare.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
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