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SENNHEISER INFOPORT RONDLEIDINGSET

De rondleidingset bestaat uit:

- 1 zendmicrofoon
- 10 of 20 kinbeugelontvangers (1 óf 2-kanaals uitvoering)
- 1 230V lader
- Reserve batterij (en) voor de zendmicrofoon

Microfoon Aan
Aan de zijkant van de microfoon vindt u een kleine rode schakelaar (1). Zet deze op ‘on’. Zet schakelaar (2) op ‘talk’ en 
schakelaar (3) op ‘low’ (=normaal zendbereik). De microfoon is nu gereed voor gebruik.

Microfoon Uit
Zet de kleine rode schakelaar (1) op ‘off’. De microfoon is nu uitgeschakeld.

Microfoonsignaal onderbreken
Indien u de microfoon even wilt uitschakelen om bijvoorbeeld iets te overleggen kunt u de schuifschakelaar (2) op ‘mute’ 
zetten.  Om verder te praten zet u de schuifschakelaar (2) op ‘talk’.

Kinbeugelontvanger inschakelen
Aan de onderzijde van de hoofdtelefoon vindt u een draaiwieltje (1), draai deze naar links. Vervolgens hoort u een klik, de 
ontvanger staat nu aan. Hoe verder u naar links draait des te meer volume u krijgt op de ontvanger (let op: hoe harder het 
volume hoe eerder de ontvanger moet worden opgeladen).

Kinbeugelontvanger uitschakelen
Indien u de hoofdtelefoon niet gebruikt, (bijvoorbeeld tijdens een pauze of als de bijeenkomst afgelopen is) dient u het draai- 
wieltje (1) naar rechts te draaien totdat u de klik hoort, de ontvanger is nu uitgeschakeld.

Frequentie instellen (alleen van toepassing op de 2-kanaals uitvoering)
Op de ontvanger kan een draaiwiel (2) aanwezig zijn onder de afplaktape.  Hiermee kunt u het ontvangstkanaal instellen 
met een keuze uit kanaal 1 en 2, te weten: Kanaal 1 (38.62Mhz) en Kanaal 2 (38.78Mhz). Kanaal 3 is niet in gebruik. Kanaal 
1 en 2 corresponderen met kanaal 5 (38.62 Mhz) en kanaal 6 (38.78 Mhz) van de microfoon. Door, met behulp van het 
schroevendraaiertje op de achterzijde van de microfoonkabel, het keuzeschroefje met pijl te draaien naar kanaal 5 of 6 kunt 
op de microfoon het uitzendkanaal veranderen.

1- Volume draaiwiel (blauw)
2- Kanaalkeuze draaiwiel (indien aanwezig, grijs)
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Kinbeugelontvangers opladen
Controleer, voordat u begint met opladen, of alle ontvangers zijn uitgeschakeld. Ingeschakelde ontvangers worden namelijk 
niet opgeladen tijdens het laadproces! Plaats de ontvangers in de laadeenheid die u vindt in de transportkoffer. Let op: de 

uitsparing in de ontvanger moet corresponderen met de nokjes op de laadeenheid. (zie afbeelding). 

Door de stroomadapter in het stopcontact te steken gaan de rode controlelampjes branden (5). Let daarbij op dat bij elke 
ontvanger een lampje gaat branden. Is dit niet het geval, dan zit de betreffende hoofdtelefoon niet goed in de lader. De 
koffer minimaal 16 uur opladen voor een optimaal resultaat! Na ca. 16 uur gaan 2 lampjes groen branden (4) en is de koffer 
klaar voor gebruik.

Het systeem is beveiligd tegen overladen, na ca. 16 uur schakelt het systeem automatisch over op druppelladen.

Batterij vervangen in de zendmicrofoon
Door het klepje (1) aan de achterzijde van de microfoon te openen kunt u de batterij verwijderen, vervolgens kunt u een 
nieuwe batterij plaatsen. Het + en - contact van de nieuwe 9 Volt batterij kan voorzien zijn van een (groen) sealstrookje, 
deze moet eerst verwijderd worden alvorens de batterij te plaatsen. Let op de + en de - tekens op de batterij, deze moeten 
corresponderen met de + en de - tekens in de microfoon (2).

Levensduur zendmicrofoon en ontvangers

De microfoon met een nieuwe batterij gaat max. 6 uur mee, daarna  batterij vervangen.
De ontvangers met een volledig opgeladen accu gaan max. 6 uur mee, daarna  systeem laden, ca. 16 uren. 


