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Vigtige sikkerhedshenvisninger
1. Læs disse sikkerhedsanvisninger.

2. Opbevar disse sikkerhedsanvisninger. Hvis produktet overdrages 
til andre brugere, skal disse sikkerhedsanvisninger følge med.

3. Overhold alle advarselshenvisninger.

4. Følg alle anvisninger.

5. Brug ikke produktet i nærheden af vand.

6. Produktet må kun rengøres, når det ikke er forbundet med strøm-
forsyningen. Produktet må udelukkende rengøres med en tør klud.

7. Sørg for en cirkulerende ventilation. Produktet udvikler varme, der 
ledes bort via huset. Opstil produktet i henhold til anvisningerne 
i denne betjeningsvejledning.

8. Opstil ikke produktet i nærheden af varmekilder som radiatorer, 
ovne, direkte sollys eller andre apparater, der afgiver varme.

9. Tilslut udelukkende produktet til strømkilder, der svarer til oplys-
ningerne i kapitlet »Tekniske data«  (se side 25) og oplysningerne 
på undersiden af produktet. Tilslut altid produktet til en stik-
kontakt med beskyttelsesleder.

10. Sørg altid for, at ingen kan træde på netkablet, og at det ikke bliver 
klemt, især ikke ved stikket, ved stikkontakten og på det sted, hvor 
det kommer ud af produktet.

11. Anvend udelukkende det ekstraudstyr/tilbehør og de reservedele, 
som er en del af leveringsomfanget eller bliver anbefalet af 
Sennheiser.

12. Anvend kun produktet sammen med reoler, racks eller borde, 
der kan optage produktets vægt sikkert (se »Tekniske data« på 
side 25).

13. Afbryd produktet fra nettet, når der opstår uvejr, eller når 
produktet ikke anvendes i en længere periode.

14. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret service. Istandsæt-
telser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet 
beskadiget, for eksempel hvis netkablet er blevet beskadiget, hvis 
der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis pro-
duktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller 
er blevet tabt.

15. ADVARSEL: Produktet må hverken udsættes for vandstænk eller 
-dråber. Stil ikke genstande, der er fyldt med vand, som f.eks. 
blomstervaser, på produktet. Der er fare for brand eller elektrisk 
stød.

16. Træk netstikket ud af stikdåsen for at afbryde produktets forbin-
delse til strømnettet.

17. Sørg for, at netkablets stik altid er i korrekt tilstand og er let 
tilgængeligt.
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Farehenvisning på undersiden af produktet
Henvisningen ved siden af er anbragt på undersiden af produktet.  

Symbolerne har følgende betydning:
Inde i produktet forekommer der farlige spændinger, der udgør en 
risiko for elektrisk stød.

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

Åbn aldrig produktet. Der er fare for elektrisk stød, når strømførende 
dele berøres. Der er ingen komponenter inde i produktet, som du kan 
reparere selv. Overlad reparationer til en autoriseret Sennheiser-
servicepartner.

Undgåelse af sundhedsskader og uheld
▷ Beskyt hørelsen mod for høj lydstyrke. For at undgå høreskader 

må du ikke anvende hovedtelefonerne i længere tid med høj lyd-
styrke. Hovedtelefoner fra Sennheiser lyder også rigtig godt ved 
lav og mellemkraftig lydstyrke.

▷ Produkt-, emballage- og tilbehørsdele skal opbevares utilgænge-
ligt for børn og husdyr for at undgå farer for ulykker og kvælning.

▷ Undlad at bruge produktet på steder, hvor omgivelserne kræver, 
at man udviser særlig opmærksomhed (f.eks. ved håndværks-
arbejde).

Undgåelse af produktskader og fejl
▷ Lad produktet akklimatisere i mindst 2 timer før idrifttagning. Der 

kan dannes kondensationsfugtighed inde i produktet, når du har 
transporteret produktet fra koldere til varmere omgivelser.

Henvisninger vedrørende anvendelse og bortskaffelse af 
hukommelsesmedier
Den medfølgende USB-hukommelsesstick kan du anvende til at 
gemme personrelaterede data. Ved senere anvendelse af hukommel-
sessticken efter salg/videregivelse eller ved bortskaffelse kan data, 
der blev slettet med en standardmetode, gendannes med speciel 
software og misbruges.
For at sikre, at personrelaterede data ikke misbruges, anbefaler vi at 
anvende almindelig software til at slette data sikkert.
Vi anbefaler at gemme dataene på hukommelsessticken regel-
mæssigt. Sennheiser påtager sig intet ansvar for beskadigede eller 
mistede data.
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Henvisninger vedrørende driver- og firmware-aktualiseringer
Vi anbefaler, at din hovedtelefonforstærker altid har den mest aktu-
elle DAC-firmware (digital-analog-omformer) og den mest aktuelle 
driver, som dit operativsystem (MacOS, Windows) anvender.  
DAC-firmware- og driver-aktualiseringer står gratis til rådighed, 
og  du kan få dem via internettet www.sennheiser.com/download 
eller din Sennheiser-partner.

Bestemmelsesmæssig anvendelse/hæftelse
Denne forstærker til dynamiske hovedtelefoner blev udviklet til 
afspilning af musik fra analoge og digitale high end-enheder som 
f.eks. afspilningsenheder til SACD, DVD-A, Blu-ray eller cd eller din 
Mac eller pc til afspilning af HiRes-musikfiler.
Produktet må udelukkende anvendes privat og til brug i hjemmet, der 
er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger 
dette produkt på anden måde end beskrevet i denne betjenings-
vejledning.
Sennheiser hæfter ikke for skader på USB-udstyr, som ikke er i over-
ensstemmelse med USB-specifikationerne.
Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsesmæssig 
anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtagning!

HDV 820

UPDATE
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Hovedtelefonforstærkeren HDV 820
Hovedtelefonforstærkeren HDV 820 er resultatet af Sennheisers 
mangeårige audioerfaring og det perfekte supplement til Sennheiser 
high-end-hovedtelefoner til de højeste audiofile krav. Den gennem-
gående symmetriske signalbehandling samt den meget lave klirfak-
tor på HDV 820 gør en uforfalsket klang og perfekt musikalsk nydelse 
mulig. HDV 820 er udviklet og fremstillet i Tyskland og fortsætter 
succesen for sin forgænger HDVD 800, og den overbeviser med sit 
sorte design og forbedrede komponenter, der sørger for en endnu 
større præcision og bedre klangkvalitet. 
HDV 820 er udstyret med en højtopløsende ESS SABRE32-digital-
analog-omformer, der arbejder med en opløsning på 32 bit og en 
kontrolfrekvens på op til 384 kHz. Forstærkeren kan også afspille 
DSD256-filer med en frekvens på op til 12,3 MHz og har diverse 
audioind- og -udgange, så du kan tilslutte dine lydenheder og hoved-
telefoner optimalt. HDV 820 afspiller digitale og analoge kilder med 
fremragende klangkvalitet.
Og som man kan forvente af et produkt, som giver en så utrolig ren 
klangoplevelse, begejstrer HDV 820 også med sit design. Med sit 
sort-eloxerede hus og de hvide lysdioder er HDV 820 sammen med 
Sennheisers high-end-hovedtelefon-flagskib HD 800 S et ideelt par 
til den maksimale audiofile lytteoplevelse.

Kendetegn
• Nøjagtig symmetrisk signalbehandling og -overførsel over hele 

frekvensspektret ved meget lav klirfaktor
• Dynamikomfang på mere end 120 dB, høj overførselsbåndbredde 

og impulspræcision ved hjælp af korte signalafstande
• Fremragende ESS SABRE32 DAC (digital-analog-omformer) med 

32 bit-opløsning og op til 384 kHz kontrolfrekvens 
• Automatisk tilpasning af kontrolfrekvensen (44,1 kHz til 384 kHz)
• USB Audio (op til 32 bit/384 kHz og op til DSD256) 
• Anvendelse med op til fire dynamiske hovedtelefoner
• 3 symmetriske hovedtelefontilslutninger (2 x 4,4 mm-Pentaconn-

jackstik, 1 x XLR-4-bøsning)
• XLR-3/6,35 mm jack-kombi-bøsning af høj kvalitet til tilslutning af 

asymmetriske hovedtelefoner
• Indgange: høj fleksibilitet på grund af mange tilslutningsmulig-

heder:
– Digitale indgange: S/PDIF koaksial/optisk, USB
– Analoge indgange: XLR-3 symmetrisk, cinch asymmetrisk

• Analog udgang: XLR-3 symmetrisk, niveau kan indstilles (til 
tilslutning af aktive højttalere eller forstærker-sluttrin)

• Udviklet og produceret i Tyskland
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Leveringsomfang

Hovedtelefonforstærker HDV 820

Netkabel (regionsafhængigt, EU, UK, US, CN, KR)

Kort vejledning

Sikkerhedsanvisninger

Mikrofiberklud

USB-hukommelsesstick (model SD-U16L) med betje-
ningsvejledning i PDF-format og driversoftware til 
Microsoft Windows-operativsystemer

Du kan finde en liste over tilbehørsdelene på  
www.sennheiser.com på produktsiden for HDV 820.  
Kontakt Sennheiser-partneren i dit land:  
www.sennheiser.com > »Service & Support«.

Quick guide

Safety guide
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Produktoversigt

Oversigt over frontsiden

Oversigt over bagsiden

1 Tænd/sluk-knap med lysdiode

2 Tilslutning til hovedtelefoner,  
XLR-3-/6,35 mm-jack-kombi-
bøsning, asymmetrisk

3 Tilslutning til hovedtelefoner, 
XLR-4-bøsning, symmetrisk

4 Tilslutninger til hovedtelefoner, 
4,4 mm-Pentaconn-jackstik, 
symmetrisk

5 Lysdiode DSD-afspilning

6 Lysdiode indgangsvalg

7 Drejekontakt indgangsvalg

8 Drejeregulering lydstyrke

9 Typeskilt (underside)

1 3 4 8

9

2 75 6

0 Indgang XLR-3-bøsning, 
symmetrisk (BAL R, L)

A Drejekontakt indgangs-
forstærkning  
–GAIN+ til indgang cinch

B Indgang cinch-bøsning, 
asymmetrisk (UNBAL L, R)

C Indgang til S/PDIF, 
optisk OPT

D Indgang til S/PDIF, 
koaksial COAX

E Indgang til USB,  
type B USB

F Udgang XLR-3-bøsning, 
symmetrisk (BAL R, L)

G Netbøsning  
~100-240 VAC 50/60 Hz

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

A GEDCB F0
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Ibrugtagning af HDV 820

Opstilling af hovedtelefonforstærker

▷ Stil hovedtelefonforstærkeren på en plan, vandret flade.

▷ Sørg for en cirkulerende ventilation. Hovedtelefonforstærkeren 
udvikler varme, der ledes bort via huset.

Tilslutning af hovedtelefonforstærkeren 
til lydkilder
Du kan tilslutte flere lydkilder til hovedtelefonforstærkeren og vælge 
dem med drejekontakten indgangsvalg.

▷ Sluk dine lydkilder, før du tilslutter hovedtelefonforstærkeren.

▷ Vælg et passende tilslutningskabel af høj kvalitet, der passer til 
din lydkilde. Sennheiser anbefaler en kabellængde på 3 m til opti-
mal musikalsk nydelse.

▷ Find tilslutningsskemaet, der passer til din lydkilde, i følgende 
kapitler for at tilslutte lydkilden til forstærkeren.

FORSIGTIG
Fare for misfarvning af møbeloverflader!
Lak og møbelpoliturer kan angribe produktets fødder og dermed 
forårsage pletter på dine møbler.
▷ Stil ikke produktet på følsomme overflader, anvend evt. et under-

lag.

Tilslutningsmulighed på 
lydkilden (OUT) Tilslutningskabel Se side

D
IG

IT
A

L

USB USB
USB 2.0-certificeret 
kabel med stik af type A 
og type B

10

Optisk OPT Optisk kabel 10

Koaksial COAX Koaksial-kabel (75 Ω) 10

A
N

A
LO

G Cinch UNBAL Stereo-audiokabel med 
2 cinch-stik 11

XLR-3 BAL 2 symmetriske XLR-3-
kabler 12

A

B

C

D

E
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Tilslutningsmulig på lydkilden: digital,  
USB-forbindelse

▷ Yderligere informationer om anvendelsen af hovedtelefonforstær-
keren på Mac eller PC findes på side 12.

Forudsætninger for digitale forbindelser
Via de digitale audioindgange DIGITAL IN OPT eller COAX kan digitale 
audiosignaler fra enheder, der opfylder standarden PCM, afspilles 
(understøttede kontrolfrekvenser optisk: op til 96 kHz, koaksial: 
op til 192 kHz).
Hvordan du kan ændre den tilsluttede enheds audiosignal til PCM, 
får du at vide i lyd- eller indstillingsmenuen eller i betjeningsvejled-
ningen for din enhed.
Hvis der anvendes et ikke-kompatibelt digitalt audiosignal, lyser lys-
dioden indgangsvalg  OPT eller COAX hvidt, og derudover blinker 
lysdioden DSD-afspilning. Musikafspilningen er ikke mulig.

* Afhængigt af enheden ser lydmenuen forskellig ud

A

Tilslut din mobile HiRes-audioplayer eller din smartphone med 
et USB-OTG-kabel (USB On-the-go, kan fås i faghandlen), 
af hensyn til den bedste signaloverførsel og lydkvalitet.

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

Tilslutningskabel: USB 2.0-certificeret kabel med stik af type B til 
tilslutning til hovedtelefonforstærkeren

B C

Sound menu*
Digital sound 

Bitstream
PCM



Ibrugtagning af HDV 820

HDV 820  |  11

Tilslutningsmulig på lydkilden: digital,  
Koaksial forbindelse 

Tilslutningsmulig på lydkilden: digital,  
Optisk forbindelse

Tilslutningsmulig på lydkilden: analog,  
cinch, asymmetrisk

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

Tilslutningskabel: Koaksial-kabel (75 Ω)

C

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

OPT

Tilslutningskabel: 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

Tilslutningskabel: Stereo-audiokabel med 2 cinch-stik
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Tilslutningsmulig på lydkilden: analog, 
XLR-3, symmetrisk

Tilslutning af hovedtelefonforstærkeren 
på til Mac/pc
Du kan forbinde HDV 820 direkte med din Mac eller pc med USB-
forbindelsen (se side 10) og anvende den som soundafspilnings-
enhed. Afhængigt af den anvendte driver og indstillingerne kan du 
afspille højtopløsende musikfiler via den fremragende DAC (digital-
analog-omformer) på HDV 820. 

Henvisninger vedrørende DSD-afspilningen
Hvis du afspiller native DSD-musikfiler med din Mac eller pc, lyser 
lysdioden DSD-afspilning og viser dig på den måde DAC’ens DSD-
funktion.

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

Tilslutningskabel: 2 symmetriske XLR-3-kabler

Informationer om en mulig konfiguration af din Mac eller pc for 
den native afspilning af DSD-musikfiler med software fra en 
anden udbyder findes på produktsiden for HDV 820 eller under 
www.sennheiser.com/download.

DSD 
Playback
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Operativsystem Apple OS X
Det er ikke nødvendigt at installere en driver for operativsystemet 
Apple Mac OS X (fra version 10.6). HDV 820 registreres automatisk.

▷ Vælg f.eks. »Sennheiser HDV 820« som standard-audioenhed til 
audioafspilning i systemindstillingerne for operativsystemet, som 
du anvender (kategori »Lyd«). 

▷ Åbn hjælpeprogrammet »Indstil lyd og MIDI«, og markér 
»Sennheiser HDV 820«.

▷ Vælg  »Anvend denne enhed til lydafspilningen« i indstillingerne.

▷ I enhedsindstillingerne kan du indstille den maksimale kontrol-
frekvens for menupunktet »Format«. Vælg her »384000 Hz« for at 
anvende den bedst mulige lydkvalitet.

Operativsystem Microsoft Windows
For operativsystemet Microsoft Windows er det nødvendigt at instal-
lere USB-audio-drivere, der er indeholdt i softwarepakken »HDV 820 
USB Audio Software Package«. Efter installationen af driverne 
registreres HDV 820 automatisk.

Systemkrav
• Min. Intel Core 2-processor med 1,6 GHz eller tilsvarende 

processor
• Min. 2 GB RAM
• Operativsystem Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32 eller 64 bit)
• HDV 820 USB Audio Software Package

SENNHEISER HDV820 Audio Out

1

2

31

2

4SENNHEISER HDV820 Audio

SENNHEISER HDV820 Audio Out
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Softwarepakken indeholder følgende komponenter:
• WDM USB audio-driver
• ASIO USB audio-driver
• Control Panel
• HDV 820 Updater 

Henvisninger vedrørende USB-funktionerne for audioafspilningen
Hvis der anvendes standard-software (f.eks. Windows Media Player 
eller Apple iTunes), er den maksimalt mulige overførselsmodus 
begrænset af operativsystemet (den afspillede musikfil blandes med 
systemsounds og tilpasses til kontrolfrekvensen og bitdybden, der er 
indstillet for WDM-driveren). 
Til den uændrede native afspilning af højtopløsende filer (uden 
driver-betinget tilpasning af kontrolfrekvens og bitdybde, 32  bit/op 
til 384 kHz eller DSD-filer) har du brug for en ASIO-driver og speciel 
software fra andre udbydere, som leder musikfilen videre fra player-
softwaren nativt til DAC på HDV 820 (se side 12). 
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Eksempel Microsoft Windows 10
Installation af softwarepakken »HDV 820 USB Audio Software 
Package« og indstilling af HDV 820 som standard-audioenhed til 
audioafspilning:

▷ Installér »HDV 820 USB Audio Software Package« fra USB-hukom-
melsesstikket (leveringsomfang). Softwarepakken kan du også 
downloade fra internettet på www.sennheiser.com/download 
eller få hos din Sennheiser-forhandler. Til installationen har du 
brug for administratorrettigheder. 

▷ Åbn f.eks. »Kontrolpanel«, og klik på kategorien »Lyd«.

Vinduet »Lyd« vises.

▷ Vælg »HDV 820« som standard-audioenhed til audioafspilning. 

▷ Klik på »Egenskaber«, og vælg den maksimale samplingfrekvens 
på fanebladet »Avanceret« under »Standardformat«. Vælg her 
»2 kanal, 32 bit, 192000 Hz (Studiekvalitet)« for at anvende den 
bedst mulige lydkvalitet.

▷ Klik på »OK« for at overtage indstillingerne.
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Anvendelse af Sennheiser Control Panel
Med Control Panel kan overvåge og konfigurere den aktuelle drifts-
tilstand for HDV 820 til afspilningen af højtopløsende musikfiler.

Faneblad Control Panel-visning Visning/indstillingsmulighed

St
at

us

USB-audioenhed
Aktuelt forbundet og anvendt enhed. Hvis du 
har forbundet flere enheder samtidigt, kan du 
her vælge den ønskede enhed.
Aktuel kontrolfrekvens
PCM: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 
192000, 352800, 384000 Hz
DSD: 2822400, 5644800, 11289600 Hz

B
uf

fe
ri

nd
st

ill
in

ge
r

USB-streamingfunktion
USB-streamingfunktionen styrer latensen for 
musiksignalet fra filkilden (PC-klient) og DAC 
(HDV 820). Jo lavere latensen er, desto mere 
effekt skal pc-klienten afgive. Anbefalet 
indstilling »Pålidelig«.
ASIO-bufferstørrelse 
ASIO-bufferstørrelsen styrer 
dataudvekslingen mellem driver og 
afspilningssoftware. Bufferens størrelse 
afhænger af USB-streamingfunktionens 
buffer. 
Anbefalet indstilling »Auto«.

Kl
ie

nt
in

fo
rm

at
io

n

Aktuel tilstand
Informationer om pc-klienten, hvor Control 
Panel er installeret, og streamingtilstanden 
(»Aktiv« eller »Standset«). 
Med antallet af aktive WDM- eller ASIO-
klienter vises det, hvilken driver der 
anvendes.

In
fo

rm
at

io
n

Informationer om enheden/om driveren
Informationer om den aktuelt forbundne 
enhed og informationer om driveren. 
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Tilslutning af hovedtelefonforstærkeren 
til sluttrin/aktive højttalere
Du kan anvende hovedtelefonforstærkeren som forforstærker og til-
slutte den til et forstærker-sluttrin eller aktive højttalere med analoge 
XLR-3-kabler. Udgangsniveauet kan indstilles med drejereguleringen 
Lydstyrke.

▷ Sluk dine audioenheder, før du tilslutter dem til hovedtelefon-
forstærkeren.
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Tilslutningskabel: 2 symmetriske XLR-3-kabler 
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Tilslutning af hovedtelefonforstærkeren 
til strømnettet

▷ Forbind et passende netkabel (leveringsomfang) med netbøsnin-
gen og en stikdåse.

Fuldstændig afbrydelse af hovedtelefonforstærkeren fra strøm-
nettet:

▷ Træk netkablet ud af stikkontakten.

FORSIGTIG
Fare for skader på produktet!
Hvis produktet tilsluttes til en uegnet spændingsforsyning, kan det 
blive beskadiget!
▷ Tilslut produktet til strømnettet (100 til 240 V AC, 50 eller 60 Hz) 

med et egnet netkabel (leveringsomfang).
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Betjening af HDV 820

Tænd/sluk for HDV 820

Tilkobling af HDV 820:

▷ Tryk tænd/sluk-knappen.
Tænd/sluk-knappen lyser hvidt, når hovedtelefonforstærkeren 
tændes.

Frakobling af HDV 820 efter brug:

▷ Tryk tænd/sluk-knappen.
Hovedtelefonforstærkeren og alle lysdioder er slukkede.

Fuldstændig afbrydelse af HDV 820 fra strømnettet:

▷ Træk netstikket ud af stikdåsen.

ADVARSEL
Fare for høreskader!
Hvis ørerne udsættes for høj lydstyrke gennem længere tid, kan det 
medføre permanente høreskader.
▷ Indstil en lavere lydstyrke, inden hovedtelefonerne tages i brug 

(se side 22).
▷ Undgå konstant høj lydstyrke.

ON

OFF
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Tilslutning af hovedtelefoner
HDV 820 har i alt 4 tilslutninger til dynamiske hovedtelefoner:
• 1 asymmetrisk XLR-3-/6,35 mm-jack-kombi-bøsning
• 1 symmetrisk XLR-4-bøsning
• 2 symmetriske 4,4 mm-Pentaconn-jackstik 
Indstillingerne af lydstyrken og lydkilden er identisk for alle hoved-
telefoner. Sennheiser anbefaler at anvende højohmske hovedtelefo-
ner og en kabellængde på 3 m til optimal musikoplevelse.

▷ Tilslut en eller flere hovedtelefoner.
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Valg af lydkilde

▷ Vælg din tilsluttede lydkilde med drejekontakten indgangsvalg.
Lysdioden indgangsvalg lyser hvidt og viser den valgte lydkilde.

o

ADVARSEL
Fare for høreskader!
Indstil en lav lydstyrke på hovedtelefonforstærkeren før omstilling til 
en anden lydkilde. Da nogle lydkilder har et lavt signalniveau (lav 
musik), er det evt. nødvendigt at skrue op for lydstyrken på hovedte-
lefonforstærkeren. Når der omstilles til en kraftig, indstillet lydkilde, 
kan det medføre en meget kraftig lydstyrke og skade din hørelse.
▷ Indstil en lav lydstyrke på hovedtelefonforstærkeren (se side 22), 

før du skifter lydkilde.

Valg Valgt lydkilde på hovedtelefonforstærkeren

USB USB (digital), evt. lyser lysdioden DSD-
afspilning også hvidt (se side se side 12)

OPT Optisk (digital)
COAX Koaksial (digital)
UNBAL Cinch (analog)
BAL XLR-3 (analog)
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Tilpasning af UNBAL cinch-indgangens 
signalniveau
For at udstyre hovedtelefonforstærkeren optimalt kan du tilpasse 
UNBAL cinch-indgangens signalniveau på drejekontakten for 
indgangsforstærkning.

▷ Drej drejekontakten for indgangsforstærkningen – GAIN + i 
retning 
+ : når signalet er for stille eller 
− : når signalet overstyrer.

Indstilling af lydstyrke

▷ Indstil den ønskede lydstyrke med lydstyrkereguleringen.

Lydstyrken indstilles både for hovedtelefontilslutningerne og for 
audioudgangene ANALOG OUT. Hvis du har tilsluttet flere identiske 
hovedtelefoner til forstærkeren, er lydstyrken for alle hovedtelefoner 
indstillet identisk. 

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

GAIN

GAIN

ADVARSEL
Fare for høreskader!
Hvis ørerne udsættes for høj lydstyrke gennem længere tid, kan det 
medføre permanente høreskader.
▷ Indstil en lavere lydstyrke, inden hovedtelefonerne tages i brug.
▷ Undgå konstant høj lydstyrke.



Rengøring, pleje og vedligeholdelse af HDV 820

HDV 820  |  23

Rengøring, pleje og 
vedligeholdelse af HDV 820

▷ Træk produktets netstik ud af stikkontakten, før du begynder på 
rengøringen.

▷ Rengør produktet med en blød, tør klud (leveringsomfang).

Installation af firmware-aktualiseringer
Programmet »Sennheiser HDV 820 Updater« står gratis til rådighed 
til aktualisering af DAC-firmwaren (digital-analog-omformer). Pro-
grammet kan du downloade fra internettet på www.sennheiser.com/
download eller få hos din Sennheiser-forhandler. Programmet kan fås 
til Windows- og Mac-operativsystemer. 

▷ Sørg for, at HDV 820 er forbundet med din Mac eller pc via USB-
forbindelsen og er tændt.

▷ Start programmet »Sennheiser HDV 820 Updater« under 
Windows eller MacOS, og følg anvisningerne i programmet på din 
skærm.

▷ Programmet kontrollerer automatisk, om den nye DAC-firmware 
til din HDV 820 er kompatibel. Hvis det er tilfældet, fører program-
met dig gennem de nødvendige installationstrin og bekræfter den 
afsluttede installation.

FORSIGTIG
Indtrængende væske kan ødelægge produktets elektronik!
Den kan forårsage en kortslutning af elektronikken i produktets 
kabinet.
▷ Sørg for, at dette produkt ikke kommer i nærheden af væsker.
▷ Undlad at bruge opløsnings- eller rengøringsmidler.

HDV 820

UPDATE
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I tilfælde af problemer

Kontakt din Sennheiser-forhandler, hvis der opstår problemer med produktet, som ikke findes i tabellen, 
eller problemet ikke kan afhjælpes med de løsningsforslag, der er angivet i tabellen.
Forhandleren i dit land kan findes på www.senncom.com > »Service & Support«.

Problem Mulig årsag Afhjælpning Side

Intet lydsignal

HDV 820 er slukket Tænd HDV 820. 19
Drejekontakten indgangsvalg 
står på en anden lydkilde Skift til den ønskede lydkilde. 21

Drejekontakten indgangsvalg 
står mellem to indstillinger

Indstil kontakten indgangsvalg 
på en af de to indgange.

21

Lydstyrken er indstillet for 
lavt Øg lydstyrken. 22

Intet lydsignal ved valgt digi-
tal indgang OPT eller COAX

Den digitale lydkildes data-
format svarer ikke til PCM

Indstil dataformatet PCM på 
lydkilden.

–

Lydsignal meget stille eller 
forvrænget ved analog lyd-
kilde

Lydsignal på lydkilden indstil-
let for svagt eller for kraftigt

Indstil om muligt lydsignalet på 
en middel værdi på lydkilden.

–

Signalniveau for indgangen 
tilpasset for svagt/for kraftigt

Tilpas signalniveauet for 
audioindgangen ANALOG IN 
UNBAL, og øg eller reducér 
signalniveauet.

22

Lydsignal kun på en side

Analogt audiokabel er ikke 
forbundet korrekt

Tilslut audiokablet korrekt til 
afspilningsenheden.

9

Hovedtelefonstik er ikke for-
bundet korrekt

Tilslut hovedtelefonerne korrekt 
til forstærkeren.

20

HDV 820 registreres ikke som 
soundafspilningsenhed af 
pc’en

Driver ikke installeret Installér USB Audio-driveren.
12

Intet lydsignal ved USB-for-
bindelse med pc eller Mac

Anden afspilningsenhed valgt 
på pc eller Mac

Vælg »Sennheiser HDV 820« 
som afspilningsenhed.

12

Lydsignalsvigt ved USB-
forbindelse

USB-kabel er ikke afskærmet 
tilstrækkeligt

Anvend som minimum et 
USB 2.0-certificeret USB-kabel.

–
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Tekniske data
Dimensioner (B x H x D) Ca. 224 x 44 x 306 mm

Vægt Ca. 2,25 kg

Maks. udgangseffekt Ca. 480 mW @ 1 kHz ved 600 Ω 
belastning på XLR-4-udgang

Frekvenskarakteristik < 10 Hz til > 100 kHz

Krydstaledæmpning Min. 93 dB @ 1 kHz

Klirfaktor (THD+N) < 0,001 %

Forstærkning 
UNBAL-indgang/XLR-4-udgang

Indstillelig 
14 dB, 22 dB, 30 dB, 38 dB, 46 dB

Forstærkning  
BAL-indgang/XLR-4-udgang

 
16 dB

Dynamikområde > 115 dB @ 600 Ω belastning  
(A-vurderet)

Temperaturområde Drift: 5 til 45 °C
Opbevaring: -20 til 70 °C

Relativ luftfugtighed (ikke 
kondenserende)

Drift: 10 til 80 %
Opbevaring: 10 til 90 %

Strømforsyning

Forsyningsspændingsområde 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Optagelseseffekt Nominelt 12 W  
(2 x 300 Ω-hovedtelefoner til  
4,4 mm-udgange)

Maksimalt 18 W 
(2 x 16 Ω-hovedtelefoner til 
4,4 mm-udgange)

Stikbenskonfiguration 
netbøsning

Analog indgang BAL (XLR-3)

Stikbenskonfiguration

Maksimalt indgangsniveau 18 dBV

Indgangsimpedans 20 kΩ

Analog indgang UNBAL (cinch)

Maksimalt indgangsniveau 20 dBV (ved mindste 
forstærkning GAIN)

Indgangsmodstand 10 kΩ

Digitale indgange COAX/OPT (koaksial/optisk)

Standard S/PDIF

Understøttede dataflow PCM

N

L

1: GND
2: +
3: −

12
3

R

12
3

L
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Understøttede skanderingsrater Koaksial/optisk: 44,1; 48; 88,2; 
96 kHz

Koaksial: 176,4; 192 kHz

Digital indgang USB (USB, type B)

USB-standard Min. USB 2.0

USB-audioklasse USB Audio Class 2

Understøttede dataformater PCM: 32 bit, 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 udgang BAL (XLR-3)
Stikbenskonfiguration

Maksimalt udgangsniveau 20 dBV

Udgangsimpedans 270 Ω

Hovedtelefonudgang (jackstik, 6,35 mm)

Stikbenskonfiguration

Impedans Min. 16 Ω

Hovedtelefonudgang (XLR-3)

Stikbenskonfiguration

Impedans Min. 16 Ω

Hovedtelefonudgang (XLR-4)

Stikbenskonfiguration

Impedans Min. 16 Ω

Hovedtelefonudgange (Pentaconn, 4,4 mm)

Stikbenskonfiguration

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+
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0

0:  Chassis
1: L+
2:  L−
3:  R+
4: R−

1
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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.

I overensstemmelse med følgende direktiver
• WEEE-direktiv (2012/19/EU)
Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul henviser til, 
at dette produkt efter afslutningen af sin levetid ikke må bortskaffes 
med det normale husholdningsaffald, men skal afleveres til en sepa-
rat indsamling. Vær i den forbindelse opmærksom på de nationale/
kommunale forskrifter. Afleveringen kan foretages til et indsamlings- 
eller tilbageleveringssted for el- og elektronikudstyr i din nærhed.
Den separate indsamling af gammelt elektro- og elektronikudstyr har 
til formål at fremme genanvendelsen, den materielle og andre former 
for anvendelse af gammelt elektro- og elektronikudstyr og at undgå 
negative virkninger, for eksempel på grund af skadelige stoffer, 
der  eventuelt er indeholdt. Hermed yder du et vigtigt bidrag til 
beskyttelse af vores miljø og menneskers sundhed.

EU-overensstemmelseserklæring
• EMC-direktiv (2014/30/EU)
• ErP-direktiv (2009/125/EF)
• Lavspændingsdirektiv (2014/35/EU)
• RoHS-direktiv (2011/65/EU)
Erklæringen findes på internetadressen www.sennheiser.com/
download. 

Mærker og licenser
Sennheiser er et registreret mærke tilhørende 
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
ASIO er et registreret handelsmærke tilhørende Steinberg Media 
Technologies GmbH.
Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt i denne betjenings-
vejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende deres respektive ejere.
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