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Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
• Przed rozpoczêciem u¿ytkowania produktów prosimy o uwa¿ne przeczytanie
ca³ej instrukcji obs³ugi.
• Instrukcja powinna byæ ³atwo dostêpna dla wszystkich u¿ytkowników w dowolnym momencie. Jeœli po¿yczasz urz¹dzenie, do³¹cz do niego instrukcjê obs³ugi.
• Nie wolno u¿ywaæ urz¹dzeñ w sytuacjach, w których wymagane jest zachowanie szczególnej uwagi (np. podczas wykonywania precyzyjnych prac).
• Urz¹dzenia powinny byæ zawsze suche i nie nale¿y wystawiaæ ich na dzia³anie
wysokich temperatur.
• U¿ywaj produktów z dba³oœci¹ i korzystaj z nich w czystych i pozbawionych
kurzu pomieszczeniach.
• Politury oraz pow³oki wykoñczeniowe mebli mog¹ ulec zmatowieniu od nó¿ek
nadajnika. Z tego te¿ powodu nadajnik nale¿y umieszczaæ na podk³adce,
w celu unikniêcia uszkodzeñ pow³ok wykoñczeniowych mebli.
• Odbiornik stetoskopowy pozwala na ustawienie wy¿szych poziomów g³oœnoœci
ni¿ w przypadku tradycyjnych s³uchawek. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie
s³uchu u osób ze zdrowym s³uchem, zw³aszcza u dzieci.
• Wszystkie prace serwisowe nale¿y zlecaæ wykwalifikowanemu personelowi serwisów. Przegl¹d serwisowy jest niezbêdny, jeœli produkty zosta³y w jakikolwiek
sposób uszkodzone, zosta³ wylany na nie p³yn, wewn¹trz znajduj¹ siê luŸne przedmioty, urz¹dzenia zosta³y wystawione na dzia³anie deszczu lub wilgoci, nie
dzia³aj¹ w³aœciwe lub zosta³y zrzucone.
• OSTRZE¯ENIE: w celu unikniêcia ryzyka wybuchu po¿aru lub pora¿enia pr¹dem
elektrycznym nie wolno wystawiaæ urz¹dzeñ na dzia³anie deszczu lub wilgoci.
• Nale¿y u¿ywaæ tylko do³¹czonego zasilacza sieciowego.
• Nale¿y od³¹czyæ zasilacz sieciowy od gniazda sieci energetycznej
- w celu ca³kowitego od³¹czenia urz¹dzeñ od sieci energetycznej,
- w czasie burz oraz gdy urz¹dzenia nie bêd¹ u¿ytkowane przez d³u¿szy czas.
• Upewnij siê, ¿e zasilacz sieciowy:
- dzia³a poprawnie i dostêp do niego jest ³atwy
- jest w³aœciwie pod³¹czony do gniazda sieci energetycznej
- nie jest przykryty lub te¿ wystawiony na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych przez d³ugi czas w celu unikniêcia nadmiernego nagrzania.
- dzia³a w dozwolonym zakresie temperatur (zobacz rozdzia³ „Dane techniczne” na stronie 29).
- nie znajduje siê w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a.
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U¿ytkowanie systemu zgodnie z jego przeznaczeniem
U¿ytkowanie urz¹dzeñ wymaga:
• przeczytania tej instrukcji obs³ugi, zw³aszcza rozdzia³u „Instrukcje dotycz¹cych
bezpieczeñstwa”,
• korzystania z urz¹dzeñ zgodnie z okreœlonymi zakresami ich pracy oraz przestrzegaj¹c ograniczeñ przedstawionych w tej instrukcji obs³ugi.
„Niew³aœciwe u¿ytkowanie” oznacza korzystanie z urz¹dzenia w sposób inny ni¿
opisany w tej instrukcji obs³ugi lub te¿ w warunkach, które ró¿ni¹ siê od tych
przedstawionych w niej.

Instrukcje bezpieczeñstwa dotycz¹ce u¿ytkowania akumulatorka litowo-polimerowego
BA 300 to akumulatorek litowo-polimerowy. Jeœli bêdzie on u¿ytkowany niew³aœciwie, mo¿e dojœæ do jego uszkodzenia. Firma Sennheiser nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane niew³aœciwym u¿ytkowaniem ogniwa.
W ekstremalnych przypadkach to ³adowalne ogniwo mo¿e byæ

OSTRZE¯ENIE przyczyn¹ pojawienia siê niebezpieczeñstwa wynikaj¹cego z:
•
•
•
•

nadmiernego nagrzania
pojawienia siê ognia
eksplozji
pojawienia siê dymu lub szkodliwych gazów.

Akumulatorki mog¹ byæ ³adowane
jedynie przy u¿yciu odpowiednich
³adowarek Sennheiser.
Zwróæ uszkodzone urz¹dzenie lub ca³kowicie niesprawne akumulatorki do
sprzedawcy.
Nie wolno powodowaæ zwarcia.

Nie wolno rozbieraæ ani uszkadzaæ
urz¹dzeñ.
Przechowuj urz¹dzenia / akumulatorki
w
suchym
miejscu
w temperaturze pokojowej.

Nie wolno nagrzewaæ ogniw powy¿ej 70oC/158oF, np. nie wolno wystawiaæ ich na dzia³anie promieni s³onecznych lub wrzucaæ do ognia.
Gdy akumulatorki nie bêd¹ u¿ytkowane przez d³u¿szy czas, nale¿y je
regularnie ³adowaæ (co ka¿de 6 miesiêcy przez oko³o 1 godzinê).
£adowania akumulatorków nale¿y
dokonywaæ w temperaturze otoczenia miêdzy 10oC/50oF a 40oC/104oF.
Nie wolno ³adowaæ akumulatorka,
jeœli urz¹dzenie jest wyraŸnie niesprawne.
Nie wolno wystawiaæ ogniw na dzia³anie wilgoci.
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Zawartoœæ pakietu
System Set 840-TV jest dostêpny w wersji EU oraz US. Poni¿sza tabela przedstawia elementy, które znajduj¹ siê w poszczególnych wersjach.

Elementy systemu Set 840-TV
1

Stetoskopowy odbiornik RR 840 z akumulatorkiem litowopolimerowym.

1

Nadajnik TI 840 ze zintegrowan¹ kieszeni¹ ³adowania

1

zasilacz sieciowy NT 13
2

adaptery gniazd sieciowych (EU, UK)

1

adapter gniazda sieciowego (US)

1

przewód po³¹czeniowy z dwoma wtykami stereo 3.5 mm s³u¿¹cy do po³¹czenia z gniazdem s³uchawek

1

adapter audio (3.5 mm na 6.3 mm (1/4”)

1

adapter audio dla gniazd RCA (np. TB/Aux-Out)

1

adapter audio gniazda SCART

1

mikrofon MKE 800 TV-N

2

pary zapasowych wk³adek dousznych

1

instrukcja obs³ugi

1

instrukcja instalacji
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EU

US
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Prezentacja produktu
Ilustracje prezentuj¹ce odbiornik stetoskopowy oraz nadajnik mo¿na znaleŸæ na
pierwszych stronach tej instrukcji obs³ugi.

Odbiornik stetoskopowy
wskaŸnik kana³u
kontroler g³oœnoœci
kontroler balansu
przycisk wyszukiwania kana³u
komora akumulatorka

Nadajnik
gniazdo ³adowania dla odbiornika
gniazdo ³adowania dla opcjonalnego zapasowego akumulatorka
wskaŸnik ³adowania dla opcjonalnego zapasowego akumulatorka
wskaŸnik ³adowania dla akumulatorka nadajnika
wskaŸnik pracy urz¹dzenia
przycisk „Speech intelligibility”
wskaŸnik dla wybranej funkcji poprawienia zrozumia³oœci mowy
gniazdo (zaznaczone na niebiesko) pod³¹czenia Ÿród³a dŸwiêku lub
zewnêtrznego mikrofonu
prze³¹cznik œlizgowy ST/MO (stereo/mono)
kontroler regulacji tonów wysokich
prze³¹cznik zmiany kana³ów
gniazdo DC (zaznaczone na ¿ó³to) do pod³¹czenia zasilacza sieciowego
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Rozpoczêcie u¿ytkowania systemu Set 840-TV
Ustawienie nadajnika
Wybierz odpowiednie miejsce w pobli¿u Ÿród³a dŸwiêku (np. TV).
Nie umieszczaj nadajnika w pobli¿u metalowych obiektów takich jak wsporniki
pó³ek, wzmacniane stal¹ œciany betonowe itp., poniewa¿ mog¹ one zmniejszyæ zasiêg transmisji sygna³u.
Nie jest konieczne, aby nadajnik oraz odbiornik stetoskopowy znajdowa³y siê
w tym samym pomieszczeniu. Dlatego te¿ mo¿esz swobodnie poruszaæ siê po
ca³ym domu lub na zewn¹trz w ogrodzie.

Gdy odbiornik stetoskopowy znajdzie siê poza zasiêgiem nadajnika, wygeneruje
on sygna³ ostrzegawczy, a nastêpnie po trzech minutach nast¹pi jego automatyczne wy³¹czenie.
Jeden nadajnik mo¿e byæ u¿yty do transmisji sygna³u do kilku odbiorników
stetoskopowych pracuj¹cych na tej samej czêstotliwoœci.
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Pod³¹czenie nadajnika do Ÿród³a dŸwiêku
Wy³¹cz zasilanie w Ÿródle dŸwiêku (np. TV) przed pod³¹czeniem do niego nadajnika.

Wsuñ jeden koniec przewodu po³¹czeniowego
w niebieskie gniazdo
nadajnika.
SprawdŸ dostêpne mo¿liwoœci po³¹czeñ ze Ÿród³em dŸwiêku (np. TV):

Mo¿liwoœæ po³¹czenia Nazwa takiego po³¹czenia
gniazdo s³uchawek

gniazdo RCA

gniazdo SCART
(adapter SCART jest do³¹czony w wersji EU)

Co, jeœli Ÿród³o dŸwiêku nie posiada ¿adnego z takich gniazd?
Zewnêtrzny mikrofon MKE 800 TV-N (do³¹czony
w wersji US)
Pod³¹cz nadajnik w sposób przedstawiony w odpowiednim rozdziale
lub

,

,

.

Jeœli jest to mo¿liwe, u¿yj po³¹czenia SCART

.

Adapter SCART oraz mikrofon s¹ równie¿ dostêpne jako akcesoria (zobacz na stronie 28).
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Pod³¹czenie nadajnika do gniazda s³uchawek
Wsuñ drugi koniec przewodu po³¹czeniowego
gniazda s³uchawek w twoim Ÿródle sygna³u.

do

Jeœli wtyk przewodu po³¹czeniowego jest zbyt ma³y dla
gniazda s³uchawek?
W³ó¿ adapter 1/4” (6.3 mm) do gniazda s³uchawkowego
i wsuñ do niego wtyk przewodu .
Ustaw g³oœnoœæ gniazda s³uchawek w twoim Ÿródle sygna³u na œrednim
poziomie. To poprawi jakoœæ bezprzewodowej transmisji dŸwiêków. W celu
uzyskania szczegó³owych informacji na ten temat zapoznaj siê z instrukcj¹
obs³ugi urz¹dzenia bêd¹cego Ÿród³em dŸwiêku (np. TV).
W wielu odbiornikach TV gniazdo s³uchawek znajduje siê na œcianie przedniej lub bocznych.

Pod³¹czenie nadajnika do gniazda RCA
Nasuñ adapter audio gniazda RCA
przewodu po³¹czeniowego .

na wtyk

Po³¹cz czerwone z³¹cze adaptera audio z czerwonym gniazdem RCA R twojego Ÿród³a dŸwiêku.
Po³¹cz bia³e z³¹cze adaptera audio
z bia³ym
lub czarnym gniazdem RCA L twojego Ÿród³a
dŸwiêku.
W wielu odbiornikach TV gniazda RCA znajduj¹ siê z ty³u.
Jeœli twój telewizor posiada kilka gniazd RCA, u¿yj gniazd opisanych jako
RCA output.
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Pod³¹czenie nadajnika do gniazda SCART
Nasuñ adapter SCART
³¹czeniowego .
Po³¹cz adapter SCART
twojego Ÿród³a dŸwiêku.

na wtyk przewodu po-

z gniazdem SCART

Jeœli twój telewizor posiada kilka gniazd SCART,
u¿yj gniazda opisanego jako SCART output.

U¿ycie zewnêtrznego mikrofonu MKE 800 TV-N
Co w przypadku, gdy twoje Ÿród³o dŸwiêku nie posiada ¿adnego z gniazd po³¹czeniowych, które zosta³y wspomniane wczeœniej? Mo¿esz wówczas u¿yæ opcjonalnego mikrofonu MKE 800 TV-N.
Co jeœli twoje Ÿród³o dŸwiêku wycisza zewnêtrzne g³oœniki, gdy zostaje u¿yte
jedno z po³¹czeñ wspomnianych wczeœniej?
Za poœrednictwem menu twojego telewizora sprawdŸ, czy wyciszenie mo¿e
byæ wy³¹czone.
Jeœli nie mo¿na wy³¹czyæ wyciszenia g³oœników, zamiast przewodu po³¹czeniowego u¿yj opcjonalnego mikrofonu MKE 800 TV-N.
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W celu pod³¹czenia mikrofonu MKE 800 TV-N:
Jeœli jest to mo¿liwe, naklej do³¹czony pasek taœmy Velcro bezpoœrednio na
wylocie g³oœników twojego telewizora.
Zamocuj mikrofon na taœmie Velcro.
Pod³¹cz wtyk przewodu mikrofonu do niebieskiego gniazda

mikrofonu.

Mo¿esz zmieniaæ brzmienie przez modyfikowanie pozycji mikrofonu na
wylocie g³oœników.
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Pod³¹czenie nadajnika do zasilacza sieciowego
W wersji europejskiej systemu Set 840-TV s¹ do³¹czone adaptery do gniazd sieci
energetycznej EU oraz UK. W wersji Set 840-TV przeznaczonej na teren Stanów
Zjednoczonych Ameryki do³¹czony jest adapter US.
Nasuñ do³¹czony adapter kraju
sieciowy .

na zasilacz

Pod³¹cz ¿ó³te z³¹cze zasilacza sieciowego do
¿ó³tego gniazda
nadajnika.
Pod³¹cz zasilacz sieciowy
do gniazda sieci
energetycznej.
Kontrolka pracy
znajduj¹ca siê na nadajniku zostanie podœwietlona na zielono.

Gdy po raz pierwszy pod³¹czysz nadajnik do sieci energetycznej, ³aduj
akumulatorek przez 3 godziny w sposób, który zosta³ przedstawiony
w rozdziale „Przechowywanie oraz ³adowanie odbiornika” na stronie 18.
Jeœli przez 3 minuty sygna³ audio nie bêdzie dociera³ ze Ÿród³a, nadajnik
zostanie automatycznie wy³¹czony. WskaŸnik pracy
zgaœnie.
W celu od³¹czenia nadajnika od sieci energetycznej nale¿y wyj¹æ zasilacz z gniazdka sieciowego.
Gdy nadajnik nie bêdzie wykorzystywany przez d³u¿szy czas (np. gdy
wyje¿d¿asz na wakacje), od³¹cz zasilacz sieciowy od gniazdka sieci
energetycznej. W takim przypadku akumulatorek odbiornika nie bêdzie
³adowany.
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Korzystanie z systemu Set 840-TV
W celu w³¹czenia systemu Set 840-TV nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:

Kolejne kroki

Strona

1. w³¹cz zasilanie Ÿród³a dŸwiêku (np. TV)

12

2. ustaw g³oœnoœæ odbiornika na niskim poziomie

14

3. w³¹cz zasilanie odbiornika

13

4. ustaw w³aœciw¹ g³oœnoœæ odbiornika

14

5. jeœli jest to niezbêdne, wybierz inny kana³ transmisji

15

W³¹czenie i wy³¹czenie zasilania nadajnika
W celu w³¹czenia zasilania nadajnika:
W³¹cz zasilanie Ÿród³a dŸwiêku.
Nadajnik zostanie automatycznie w³¹czony. Kontrolka pracy
podœwietlona na zielono.

zostanie

Jeœli nadajnik nie w³¹czy siê:
Zapoznaj siê z odpowiednim rozdzia³em na stronie 24.

W celu wy³¹czenia zasilania nadajnika:
Wy³¹cz zasilanie Ÿród³a dŸwiêku.
Po 3 minutach nast¹pi automatyczne wy³¹czenie zasilania nadajnika. Kontrolka pracy
zgaœnie.
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W³¹czenie i wy³¹czenie zasilania
OSTRZE¯ENIE Mo¿liwoœæ uszkodzenia s³uchu przy du¿ej g³oœnoœci!
Ten odbiornik pozwala uzyskaæ wy¿sze poziomy g³oœnoœci
ni¿ w przypadku tradycyjnych s³uchawek. To mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia s³uchu u osób ze zdrowym s³uchem,
zw³aszcza u dzieci.
Przed w³¹czeniem odbiornika ustaw poziom g³oœnoœci odbiornika na niskim poziomie.
Nie s³uchaj ci¹gle dŸwiêków przy zbyt du¿ym poziomie
ich g³oœnoœci.

W³¹czenie zasilania odbiornika
Odbiornik w³¹cza siê automatycznie po rozsuniêciu liry.

Za³o¿enie odbiornika
Za³ó¿ odbiornik we w³aœciwy sposób, z logo Sennheiser skierowanym na zewn¹trz.
Wk³adki douszne adaptuj¹ siê do kszta³tu ucha,
a dziêki temu wzrasta komfort u¿ywania odbiornika.

Wy³¹czenie odbiornika
Wy³¹cz zasilanie odbiornika.
Odbiornik wy³¹cza siê automatycznie po 30 sekundach.
Jeœli nie znajdujesz siê w zasiêgu nadajnika, po 3 minutach nastêpuje automatyczne wy³¹czenie odbiornika.
Na stronie 18 znajduj¹ siê informacje na temat przechowywania i ³adowania odbiornika.
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Regulacja g³oœnoœci
U¿yj kontrolera g³oœnoœci
w celu ustawienia poziomu g³oœnoœci na odpowiednim komfortowym poziomie.

Wyszukiwanie Ÿród³a sygna³u dŸwiêkowego
W³¹cz zasilanie odbiornika.
Odbiornik automatycznie rozpocznie wyszukiwanie jednego z trzech kana³ów
transmisji. Przeszukiwanie rozpocznie siê od ostatnio wybranego kana³u. Jeœli
kana³ transmisji zostanie wykryty, przeszukiwanie zostanie zatrzymane.
Us³yszysz dŸwiêki z odnalezionego Ÿród³a sygna³u.
W zale¿noœci od odnalezionego kana³u, odbiornik wygeneruje 1, 2 lub 3 impulsy (zobacz na stronie 22), a kontrolka kana³u
znajduj¹ca siê w odbiorniku zostanie podœwietlona w nastêpuj¹cy sposób:

Kontrolka kana³u
po oko³o 30 sekundach zgaœnie, tak wiêc jej œwiat³o
nie bêdzie przeszkadzaæ w ciemnym pomieszczeniu.
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Co, jeœli nie bêdziesz s³yszeæ w³aœciwego Ÿród³a dŸwiêku?
Funkcja wyszukiwania kana³u mo¿e odnaleŸæ inne Ÿród³o dŸwiêku (np. z innego
s¹siedniego systemu).
W celu kontynuowania wyszukiwania kana³u:
Wciskaj kolejno przycisk wyszukiwania kana³u
na odbiorniku do momentu, gdy odnajdziesz w³aœciwe Ÿród³o
dŸwiêku.
Jeœli nadal nie mo¿esz odnaleŸæ Ÿród³a dŸwiêku:
Zmieñ kana³ transmisji w sposób, który przedstawiono w nastêpnym rozdziale.
Zapoznaj siê z rozdzia³em „Jeœli pojawi¹ siê problemy…” na stronie 24.

Zmiana kana³u transmisji
Jeœli równoczeœnie pracuje kilka nadajników i s¹ one umieszczone blisko siebie,
odbiór poszczególnych sygna³ów mo¿e byæ zak³ócany (np. przez obecnoœæ pisków).
Zmieñ, jeœli to konieczne nawet kilka razy, pozycjê prze³¹cznika wyboru kana³u
w nadajniku,
w celu zmiany na kana³ pozbawiony zak³óceñ.
Do wyboru masz 3 kana³y.
Wciœnij przycisk wyszukiwania kana³u
ponownego wyszukiwania kana³u.

znajduj¹cy siê na odbiorniku w celu

Jeœli odbiór sygna³u jest ca³y czas zak³ócany:
Zapoznaj siê z rozdzia³em „Jeœli pojawi¹ siê problemy…” na stronie 24.
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Regulacja balansu
Kontroler balansu pozwala na regulacjê g³oœnoœci w lewym
/ prawym kanale. Ustaw balans miêdzy sygna³ami kana³ów
tak, aby ich g³oœnoœæ by³a równa.
Obracaj kontroler balansu
w lew¹ L lub praw¹ stronê
R w celu zwiêkszania poziomu g³oœnoœci w skojarzonym kanale (uchu).

Prze³¹czanie miêdzy prac¹ mono a stereo
Jeœli mimo poprawnej regulacji balansu s³yszysz dŸwiêki tylko jednym uchem:
Ustaw prze³¹cznik ST/MO
znajduj¹cy siê
w nadajniku w pozycji MO (mono).

Znaczenie terminów „mono” oraz „stereo”
Stereo (ST)

Mono (MO)

Przyk³ad: L: g³os z lewego kana³u
R: muzyka z prawego kana³u
G³os s³yszysz z lewego, a muzykê z prawego kana³u.
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G³os oraz muzyka odbierane s¹
jednym kana³em z przodu.

Korzystanie z systemu Set 840-TV

Indywidualne wzmocnienie zrozumia³oœci mowy
Przycisk „speech intelligibility”
pozwala na dostosowanie brzmienia dŸwiêków do twoich indywidualnych potrzeb.
Wypróbuj, które ustawienie jest dla ciebie najbardziej
odpowiednie.

Wciskaj przycisk „speech intelligibility”
ków bêdzie optymalne dla ciebie.

do momentu, gdy brzmienie dŸwiê-

Naciœnij przycisk
Kontrolka
jest
podœwietlona na
¿ó³to
Ustawienie

Ustawienie domyœlne

Jeœli bêdzie to konieczne, mo¿esz dokonaæ precyzyjnego ustawienia zrozumia³oœci mowy konkretnie do twoich potrzeb (zobacz na stronie 26).
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Korzystanie z systemu Set 840-TV

Przechowywanie oraz ³adowanie odbiornika
Nie przechowuj odbiornika na szklanej atrapie g³owy, porêczach krzese³ lub
podobnych elementach przez d³ugi czas, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do
zmniejszenia docisku liry odbiornika. Co wiêcej, gdy lira odbiornika jest rozsuniêta,
odbiornik pozostaje w³¹czony.
Po u¿yciu umieœæ odbiornik w gnieŸdzie ³adowania nadajnika
bez wywierania zbyt du¿ego nacisku.
Odbiornik zostanie automatycznie wy³¹czony.
Logo Sennheiser mo¿e byæ skierowane w kierunku kontrolki pracy
lub w przeciwn¹ stronê.
Gdy odbiornik jest umieszczony w³aœciwie w gnieŸdzie ³adowania, kontrolka
zaœwieci siê:
czerwony: akumulatorek jest ³adowany.
zielony:
akumulatorek jest w pe³ni na³adowany.

Gdy akumulatorek jest w pe³ni na³adowany, czas pracy siêga 9 godzin.
Podczas ³adowania nadajnik pozostaje w³¹czony. Jeœli posiadasz drugi
odbiornik, mo¿e byæ on u¿ywany do pracy z nadajnikiem, podczas gdy
pierwszy roz³adowany odbiornik jest w³aœnie ³adowany.
Zawsze umieszczaj odbiornik w gnieŸdzie ³adowania
nadajnika w celu
zapewnienia pe³nego na³adowania jego akumulatorka. Inteligentna technologia ³adowania akumulatorka zapobiega jego prze³adowywaniu.
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Korzystanie z systemu Set 840-TV

£adowanie akumulatorka w gnieŸdzie ³adowania nadajnika
Mo¿esz ³adowaæ akumulatorek odbiornika lub zapasowy akumulatorek BA 300
(nie jest do³¹czony do pakietu Set 840-TV) w gnieŸdzie ³adowania , które znajduje siê z boku nadajnika.
Zapasowy akumulatorek zapewnia wyd³u¿enie czasu pracy odbiornika w przypadku, gdy pierwszy roz³adowany akumulatorek jest w³aœnie ³adowany.
Przed pierwszym u¿yciem zapasowego akumulatorka ³aduj go przez minimum 3 godziny.

Wyjêcie i ³adowanie akumulatorka odbiornika
W celu wyjœcia akumulatorka odbiornika:
Wysuñ akumulatorek z komory akumulatorka odbiornika .
Wsuñ akumulatorek odbiornika do gniazda ³ado, które znajduje siê z boku nadajnika
wania
(w sposób przedstawiony na ilustracji).

Gdy akumulatorek jest poprawnie wsuniêty, kontrolka

œwieci siê:

czerwony: akumulatorek jest ³adowany
Czas ³adowania wynosi oko³o 3 godzin.
zielony:
akumulatorek jest w pe³ni na³adowany.
Wsuñ akumulatorek do odbiornika w sposób przedstawiony na ilustracji.
Wsuñ akumulatorek do jego komory
jak jest to mo¿liwe.

tak g³êboko,
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Co jeœli …

Co jeœli …
… ta kontrolka œwieci siê?
WskaŸnik

Status

Znaczenie

WskaŸnik
kana- œwieci siê – Odbiornik zosta³ ju¿ w³¹czony lub przy¿ó³ty
cisk zosta³ wciœniêty
³u na odbiorniku
miga

Odleg³oœæ miêdzy odbiornikiem a nadajnikiem jest zbyt du¿a. Odbiornik zostanie wy³¹czony po 3 minutach.

nie œwieci siê Odbiornik jest w³¹czony d³u¿ej ni¿ 30
sekund i nie zosta³ wciœniêty ¿aden
przycisk.
Odbiornik jest wy³¹czony.
WskaŸnik pracy
na nadajniku

œwieci siê – Nadajnik jest w³¹czony.
zielony
nie œwieci siê Nadajnik jest wy³¹czony.

WskaŸnik ³adowa- œwieci siê – Akumulatorek jest ³adowany.
czerwony
nia
WskaŸnik ³adowa- œwieci siê – Akumulatorek jest w pe³ni na³adowany.
zielony
nia
WskaŸnik „Speech œwieci siê – W³¹czona jest funkcja poprawy zrozumia³oœci mowy.
intelligibility”
na ¿ó³ty
nie
œwieci
siê
Wy³¹czona jest funkcja poprawy zronadajniku
zumia³oœci mowy.
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Co jeœli …

…wciœniesz ten przycisk?
Przycisk

Funkcja

Strona

Przycisk wyszukiwania
na odbiorniku
kana³u

Wyszukiwanie Ÿród³a dŸwiêku lub innego kana³u

14

Przycisk „Speech intelligibility”
na nadajniku

Wybór jednego z dostêpnych ustawieñ
w celu indywidualnej poprawy zrozumia³oœci mowy

17

…zmienisz pozycjê tego kontrolera/prze³¹cznika?
Kontroler/prze³¹cznik

Funkcja

Kontroler g³oœnoœci
na odbiorniku

Zmniejszenie lub zwiêkszenie g³oœnoœci
odbiornika

14

Zwiêkszenie g³oœnoœci lewego lub prawego kana³u

16

Prze³¹cznik kana³ów
na nadajniku

Wybór innego kana³u transmisji

15

Prze³¹cznik ST/MO
na nadajniku

Ustawienie pracy nadajnika w trybie stereo lub mono

16

Kontroler tonów wysokich
na nadajniku

Regulacja tonów wysokich powinna byæ
dokonana jedynie przy pomocy technika / eksperta.

26

Kontroler balansu
odbiorniku

na

Strona
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Co jeœli …

… us³yszysz sygna³ akustyczny lub sygna³y alarmowe?
Sygna³ akustyczny

Znaczenie
1 sygna³ potwierdzenia

Zosta³ krótko wciœniêty przycisk
wyszukiwania kana³u.
Przycisk wyszukiwania kana³u
zosta³ wciœniêty przez 5 sekund.

1-3 sygna³ów

Odbiornik zosta³ ustawiony na
kana³ 1, 2 lub 3.

Sygna³ akustyczny

Znaczenie
6
krótkich
sygna³ów

Odbiornik nie odbiera ¿adnego
sygna³u z nadajnika:
• odleg³oœæ miêdzy nadajnikiem
a odbiornikiem jest zbyt du¿a.
Odbiorniki zostanie wy³¹czony
po 3 minutach.
• Nadajnik jest wy³¹czony.

2 d³ugie sygna³y

Akumulatorek jest praktycznie
wy³adowany.

W celu w³¹czenia lub wy³¹czenia sygna³ów akustycznych:
Wciœnij przycisk wyszukiwania kana³ów
ku przez oko³o 5 sekund.
Us³yszysz krótki sygna³ akustyczny.

na odbiorni-

Sygna³y ostrze¿eñ nie mog¹ byæ wy³¹czone.
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Czyszczenie systemu Set 840-TV

Czyszczenie systemu Set 840-TV
Czyszczenie nadajnika i odbiornika
OSTRZE¯ENIE!

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym oraz
mo¿liwoœæ uszkodzenia elementów elektronicznych urz¹dzenia!
P³yny, które dostan¹ siê do wnêtrza obudowy urz¹dzenia, mog¹ spowodowaæ zwarcie i uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.
Trzymaj wszystkie p³yny z dala od urz¹dzenia.
Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych rozpuszczalników lub
œrodków czystoœci.

Przed rozpoczêciem czyszczenia od³¹cz nadajnik od sieci energetycznej.
Do czyszczenia urz¹dzeñ u¿ywaj jedynie lekko wilgotnej tkaniny.

Czyszczenie wk³adek dousznych
Ostro¿nie zdejmij wk³adki douszne

z odbiornika.

Oczyœæ wk³adki douszne
nami i dobrze je wyp³ucz.

w ciep³ej wodzie z mydli-

Wysusz wk³adki douszne

.

Ponownie za³ó¿ wk³adki douszne na odbiornik.
Ze wzglêdów higienicznych od czasu do czasu powinieneœ wymieniaæ wk³adki douszne . Zapasowe wk³adki douszne s¹ dostêpne u sprzedawców
produktów Sennheiser (zobacz rozdzia³ „Akcesoria i czêœci zapasowe” na
stronie 28).
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Jeœli pojawi¹ siê problemy…

Jeœli pojawi¹ siê problemy…
Nie mo¿na w³¹czyæ nadajnika
Prawdopodobna przyczyna Rozwi¹zanie
Czy zasilacz sieciowy jest SprawdŸ pod³¹czenie zasilacza sieciowego do nadajpod³¹czony w³aœciwie?
nika i do sieci energetycznej (zobacz na stronie 11).
Czy w³¹czone jest Ÿród³o W³¹cz zasilanie Ÿród³a dŸwiêku.
dŸwiêku?
Czy g³oœnoœæ Ÿród³a dŸwiê- Ustaw g³oœnoœæ w twoim Ÿródle dŸwiêku na œredku jest wystarczaj¹ca?
nim poziomie.

Niczego nie s³ychaæ
Prawdopodobna przyczyna Rozwi¹zanie
Czy nadajnik nie jest umiesz- Wybierz inne miejsce dla nadajnika. Upewnij siê,
czony w pobli¿u metalowych ¿e nadajnik nie jest umieszczony w pobli¿u metaprzedmiotów?
lowych przedmiotów.
Czy wszystkie po³¹czenia s¹ SprawdŸ po³¹czenie miêdzy nadajnikiem a twoim
wykonane poprawnie?
Ÿród³em sygna³u (zobacz na stronie 7).
Czy kontrolka pracy
ci siê?

œwie- SprawdŸ, czy nadajnik jest w³¹czony (zobacz na
stronie 12).

Czy g³oœnoœæ Ÿród³a dŸwiê- Ustaw g³oœnoœæ w twoim Ÿródle sygna³u na œredni¹ wartoœæ.
ku jest wystarczaj¹ca?
Czy g³oœnoœæ w odbiorniku Zwiêksz g³oœnoœæ przez obrót kontrolera g³oœno(zobacz na stronie 14).
œci
jest wystarczaj¹ca?
Czy akumulatorek jest w³aœci- Wyjmij akumulatorek i ponownie zainstaluj go
wie zainstalowany w odbior- w odbiorniku. Jeœli to nie pomo¿e: na³aduj akuniku i w pe³ni na³adowany? mulatorek (zobacz na stronie 18).
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Jeœli pojawi¹ siê problemy…

S³yszysz dŸwiêki tylko w jednym uchu
Prawdopodobna przyczyna Rozwi¹zanie
Czy balans jest ustawiony Obróæ kontroler balansu w lew¹ lub praw¹ strow³aœciwie?
nê (zobacz na stronie 16).
Czy nadajnik pracuje w try- Ustaw prze³¹cznik ST/MO
nadajnika w pozycji
bie mono?
mono (MO) (zobacz na stronie 16).

DŸwiêki z twojego Ÿród³a sygna³u s¹ niezrozumia³e
Prawdopodobna przyczyna Rozwi¹zanie
Czy funkcja poprawy zrozu- Wciskaj przycisk „speech intelligibility”
na namia³oœci mowy jest w³¹czona? dajniku do momentu, gdy dŸwiêk zostanie optymalnie ustawiony do twoich potrzeb (zobacz na
stronie 17).
Czy w pobli¿u znajduje siê Zmieñ kana³ transmisji (zobacz na stronie 15).
inny dzia³aj¹cy nadajnik?
Czy odbiornik znajduje siê w Zbli¿ odbiornik do nadajnika.
zasiêgu nadajnika?

G³oœniki w twoim telewizorze s¹ wyciszone
Prawdopodobna przyczyna Rozwi¹zanie
Niektóre telewizory posiadaj¹ Za poœrednictwem menu pracy twojego odbiornifunkcjê, które powoduje wy- ka TV sprawdŸ, czy funkcja wyciszenia mo¿e byæ
ciszenie g³oœników po pod³¹- wy³¹czona.
czeniu nadajnika.
U¿yj innego gniazda audio w twoim telewizorze
lub u¿yj zewnêtrznego mikrofonu MKE 800 TV-N.
Jeœli pojawi¹ siê problemy, które nie zosta³y przedstawione w powy¿szych tabelach lub te¿ jeœli problem nie mo¿e zostaæ usuniêty przy zastosowaniu przedstawionych propozycji, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ produktów Sennheiser w celu
uzyskania dodatkowej pomocy.
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Dodatkowe informacje techniczne
Precyzyjne dostrojenie funkcji zrozumia³oœci mowy
Funkcja speech intelligibility mo¿e zostaæ wzmocniona w nadajniku (zobacz na
stronie 17). Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce ustawienia:
Kontrolka
Ustawienie œwieci siê na ¿ó³to Precyzyjne dostrojenie
Ustawienie
domyœlne

Precyzyjne dostrojenie wy³¹czone

Kompresja

Wzmocnienie tonów wysokich

Kompresja i wzmocnienie tonów wysokich

Kompresja (ustawienie 1 oraz 3)
Pogorszenie s³yszalnoœci cichych jak i g³oœnych dŸwiêków jest typowym symptomem starzenia siê. Kompresja dŸwiêków kompensuje ró¿nice w g³oœnoœci przez
wzmocnienie cichych dŸwiêków oraz st³umienie poziomu g³oœnych dŸwiêków.
Kompresja powoduje wysuniêcie mowy na pierwszy plan, co znacznie poprawia
jej zrozumienie.
Kompresja jest regulowana samoistnie. Po jej w³¹czeniu nie ma koniecznoœci
dokonywania ¿adnych innych ustawieñ.

Wzmocnienie tonów wysokich (ustawienie 2 oraz 3)
Kolejnym typowym objawem spotykanym u starszych osób jest os³abienie s³yszalnoœci wysokich czêstotliwoœci. Jednak¿e wysokie czêstotliwoœci s¹ niezwykle wa¿ne w zrozumieniu mowy.
Wzmocnienie tonów wysokich poprawia czystoœæ mowy i u³atwia jej zrozumienie.
Przy w³¹czonej funkcji wzmocnienia tonów wysokich (ustawienia 2 oraz 3) mo¿liwa jest dalsza precyzyjna jej regulacja przy u¿yciu kontrolera tonów wysokich
, który znajduje siê z ty³u nadajnika.
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Dodatkowe informacje techniczne
U¿yj œrubokrêta w celu obracania w lew¹ lub
praw¹ stronê kontrolera wzmocnienia tonów wysokich , do momentu, gdy dŸwiêki bêd¹ s³yszane w bardzo wyraŸnie.
Pozycja „0” odpowiada minimalnemu wzmocnieniu,
natomiast pozycja „MAX” odpowiada maksymalnemu wzmocnieniu. Fabrycznie kontroler jest ustawiony w œrodkowym zakresie.

Funkcjonowanie kontrolera wzmocnienia tonów wysokich
P³ynne dzia³anie regulatora wzmocnienia tonów wysokich nadajnika oznacza,
¿e sygna³ audio jest wzmacniany w sposób przedstawiony na ilustracji. Kontroler
wzmocnienia tonów wysokich
pozwala na uzyskanie jednej z krzywych przedstawionych na ilustracji.
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Akcesoria i czêœci zapasowe
OSTRZE¯ENIE!

Niebezpieczeñstwo uszkodzenia urz¹dzenia!
Podzespo³y pochodz¹ce od innych producentów (np.
zasilacz sieciowy lub akumulatorki) mog¹ spowodowaæ
uszkodzenie urz¹dzenia i utratê praw gwarancyjnych.
Nale¿y korzystaæ jedynie z oryginalnych akcesoriów
oraz czêœci zapasowych firmy Sennheiser.

Dla systemu Set 840-TV sprzedawcy firmy Sennheiser oferuj¹ nastêpuj¹ce odbiorniki oraz odbiorniki stetoskopowe:

Numer katalogowy Akcesoria/czêœci zapasowe
502025
502026
502027
502014

Wersja EU
RR 840 odbiornik stetoskopowy
RR 840 S odbiornik
wersja US
RR 840 odbiornik stetoskopowy
RR 840 S odbiornik

Nastêpuj¹ce akcesoria Set 840-TV s¹ dostêpne u sprzedawców firmy Sennheiser:

Numer katalogowy Akcesoria/czêœci zapasowe
500898
528123
528124
528125
531428
500974
517627
502710

28

Zapasowy akumulatorek BA 300
Wk³adki douszne (silikonowe, czarne), 5 par
Wk³adki douszne (silikonowe, przezroczyste), 5 par
Wk³adki douszne (g¹bkowe, czarne), 5 par
10 po³¹czeñ obrotowych wk³adek dousznych
Zewnêtrzny mikrofon MKE 800 TV-N (mono)
Kabel przed³u¿aj¹cy, 3 m (wtyk jack 3.5 mm stereo)
£adowarka L 300 10-10

Dane techniczne

Dane techniczne
System
Modulacja

FM, stereo

Czêstotliwoœci pracy
wersja EU
wersja US

863.3/864.0/864.7 MHz
925.95/926.8/927.5 MHz

Charakterystyka czêstotliwoœciowa

50 Hz-16000 Hz

THD

< 1%

Czas ³adowania akumulatorka

oko³o 3 godzin

Stosunek sygna³/szum
(1 mV, odchylenie szczytowe)

typ. 70 dB (A)

Temperatury pracy

10oC do 40oC

Nadajnik
Moc nadajnika RF
wersja EU
wersja US

maks. 10 mW (EIRP)
maks. 50 mV/m (przy odleg³oœci 3 m)

Zasiêg
wersja EU
wersja US

do 100 m
do 100 stóp

Z³¹cze audio/mikrofon

gniazdo jack 3.5 mm stereo

Zasilacz sieciowy

13.5 V

Maksymalny pobór natê¿enia

140 mA

Maksymalny pobór pr¹du
(nadajnik w po³¹czeniu
z zasilaczem NT 13)

2.4 W (w³¹czaj¹c ³adowanie akumulatorka
oraz odbiornika przy w³¹czonym
zasilaniu nadajnika

Bierny pobór pr¹du

oko³o 0.9 W (bez ³adowania akumulatorka)

Masa oko³o

260 g

Wymiary oko³o

112 x 146 x 58 mm
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Dane techniczne

Odbiornik
Maksymalny SPL
Zasilanie
150 mAh)
Czas pracy
Masa
Wymiary

125 dB (SPL)
via akumulatorek Li-Pol BA 300 (3.7V /
do 9 godzin
oko³o 68 g (z BA 300)
oko³o 240 x 128 x 26 mm

Zasilacz sieciowy NT 13
Nominalne napiêcie wejœciowe
Czêstotliwoœæ sieci
Nominalne napiêcie wyjœciowe
Nominalne natê¿enie wyjœciowe
Temperatura otoczenia

100 V~ do 240 V~
50-60 Hz
13.5 V DC
500 mA
+5oC do +40oC

W zgodnoœci z
Europa:

EMC

EN 301489-1/-9

Radio EN301358-1/-2
Bezpieczeñstwa EN 60065
Urz¹dzenia mog¹ byæ u¿ytkowane bez dodatkowego pozwolenia w wiêkszoœci
krajów Unii Europejskiej.

Zatwierdzone przez
Kanada
USA:

Industry Canada RSS 210
IC: 2099A-SET840
FCC 47 CFR Part 15C
FCC-ID: DMOSET840

Nadajniki dzia³aj¹ce w zakresie czêstotliwoœci od 863 do 865 MHz mog¹ pracowaæ bez dodatkowych zezwoleñ w nastêpuj¹cych krajach:
AT, BA, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, TR, UA.
Zasilacz sieciowy NT 13 posiada certyfikaty zgodnoœci wymagane przez przepisy bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce w Europie, Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Kanadzie, Chinach oraz Rosji.
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Deklaracje producenta
W zgodnoœci z nastêpuj¹cymi wymogami:
• Dyrektywa RoHS (2002/95/EU)
• Dyrektywa WEEE (2002/96/EU)
Prosimy o pozbycie siê tych produktów po zakoñczeniu ich u¿ytkowania
przez dostarczenie ich do lokalnego punktu zbiórki lub centrum recyklingu tego typu urz¹dzeñ.
• Dyrektywa dot. baterii (2006/66/EU)
Do³¹czone baterie lub akumulatorki do nadajników mog¹ byæ powtórnie
przetworzone. Prosimy o pozbycie siê ich zgodnie z wytycznymi dotycz¹cymi substancji szkodliwych lub te¿ ich zwrot do sprzedawcy. W celu
ochrony œrodowiska nale¿y pozbywaæ siê tylko ca³kowicie niesprawnych
baterii.

Deklaracja Zgodnoœci CE
• CE 0682
• Dyrektywa R&TTE (1999/5/EU)
• Dyrektywa EMC (2004/108/EU)
• Dyrektywa dot. niskich napiêæ (2006/95/EU)
• Deklaracje zgodnoœci s¹ dostêpne pod adresem www.sennheiser.com.
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania tego urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê z przepisami obowi¹zuj¹cymi na terenie danego kraju i przestrzegaæ ich!
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Deklaracja FCC
Te urz¹dzenia zosta³y przetestowane i sprawdzone pod k¹tem spe³nienia ograniczeñ stosownie do czêœci 15 przepisów FCC oraz RSS-210 Industry Canada.
Dzia³anie urz¹dzenia jest uwarunkowane dwoma ograniczeniami:
(1) to urz¹dzenie nie mo¿e powodowaæ szkodliwych zak³óceñ,
(2) to urz¹dzenie musi akceptowaæ wszystkie odbierane zak³ócenia, w³¹czaj¹c
w to zak³ócenia, które mog¹ powodowaæ niew³aœciwe dzia³anie.
To urz¹dzenie zosta³o przetestowane i sprawdzone pod k¹tem spe³nienia ograniczeñ stawianych cyfrowym urz¹dzeniom Class B, stosownie do czêœci 15
przepisów FCC. Te ograniczenia zosta³y wprowadzone w celu zapewnienia uzasadnionego zabezpieczenia przed szkodliwymi zak³óceniami obowi¹zuj¹cymi na
obszarach zamieszkanych. To urz¹dzenie generuje, wykorzystuje i mo¿e emitowaæ energiê w zakresie czêstotliwoœci radiowych, i jeœli nie jest zainstalowane
i u¿ytkowane zgodnie z instrukcjami, mo¿e powodowaæ szkodliwe zak³ócenia
w komunikacji radiowej. Jednak¿e nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e zak³ócenia nie
pojawi¹ siê w okreœlonych instalacjach. Jeœli to urz¹dzenie powoduje szkodliwe
zak³ócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które mog¹ byæ zdiagnozowane przez w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia, u¿ytkownik powinien wyeliminowaæ
te zak³ócenia stosuj¹c siê do jednego lub kilku poni¿szych zaleceñ:
•
•
•
•

Zmieniæ umiejscowienie lub pozycjê anteny odbiorczej.
Zwiêkszyæ odleg³oœæ miêdzy urz¹dzeniem a odbiornikiem.
Pod³¹czyæ urz¹dzenie do gniazda sieciowego innego obwodu elektrycznego
ni¿ ten, do którego jest pod³¹czony odbiornik.
Skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ lub doœwiadczonym technikiem radio/TV
w celu uzyskania pomocy.

Te cyfrowe urz¹dzenia class B spe³nia wymogi stawiane normami ICES-003
w Kanadzie.
Zmiany i modyfikacje dokonane w tych urz¹dzeniach s¹ kategorycznie zabronione przez Sennheiser electronic Corp. i powoduj¹ zniesienie autoryzacji FCC do
korzystania z tych urz¹dzeñ.
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania tego urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê z przepisami obowi¹zuj¹cymi na terenie danego kraju i przestrzegaæ ich!
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Indeks

Indeks
Odbiornik
Regulacja balansu 16
Regulacja g³oœnoœci 14
Automatyczne wyszukiwanie kana³u 14
£adowanie odbiornika 18
Czyszczenie 23
Brak dŸwiêków 24
Elementy kontroli pracy 5
Czas dzia³ania 18
Odbiór sygna³u jest zak³ócany 15
Wyszukiwanie Ÿród³a dŸwiêku 14
DŸwiêki s¹ niezrozumia³e 25
DŸwiêk jest s³yszalny tylko w jednym uchu 25
Przechowywanie odbiornika 18
Wy³¹czenie sygna³ów akustycznych 22
W³¹czenie i wy³¹czenie odbiornika 13
Akumulatorek
£adowanie akumulatorka 19
Funkcje specjalne
Precyzyjne dostrojenie funkcji zrozumia³oœci mowy 26
Kontrola funkcji wzmocnienia tonów wysokich 27
Terminy
Kompresja/wzmocnienie tonów wysokich 26
Mono/stereo 16
Nadajnik
Zmiana kana³u 15
Czyszczenie 23
Pod³¹czenie do gniazda s³uchawek 8
Pod³¹czenie do gniazda SCART 9
Pod³¹czenie do Ÿród³a dŸwiêku 7
Pod³¹czenie do gniazda RCA 8
Pod³¹czenie do sieci energetycznej 11
Poprawa zrozumia³oœci mowy 17
Instalacja 6
Elementy kontroli pracy 5
Prze³¹czenie miêdzy prac¹ w trybie stereo a mono 16
W³¹czenie i wy³¹czenie nadajnika 12
Rozwi¹zywanie problemów 24
U¿ycie zewnêtrznego mikrofonu MKE 800 TV-N 9
Wersje
wersja EU 7
wersja US 7
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