
SET 840-S
     Short Guide



Tillykke med dit nye trådløse Set 840 S fra Sennheiser

Ved at følge nedenstående beskrivelse kommer du hurtigt i gang med at bruge dit nye trådløse TV sæt.
Pak udstyret ud og læg alle dele foran dig. Sættet består af en mørkeblå og sort sender/ladestation, en rund 
bærbar modtager (hæftes på tøj eller bæres om halsen), diverse adaptere og tilslutningskabler samt en bæresnor 
og et induktionsloop til brug af teleslynge. Se evt. i den medfølgende manual ”Wireless TV Listening System Set 
840 S” side 4 under ”Delivery includes”. 

Udstyret anvender radioteknik og sender og modtager behøver derfor ikke nødvendigvis være i samme lokale. 
Undgå dog at anvende udstyret nær større metalkonstruktioner.

Strøm til udstyr1. 

Først samles strømforsyningen for tilslutning i stikkontakt. Find - blandt de medfølgende stik-• 
typer - det, der passer til din 230 V stikkontakt. Monter stikket ved at skyde det ned over adap-
terens front (det er den lille sorte plastboks med ledning, hvorpå der står ”SWITCHING POWER 
SUPPLY NT-13” med små bogstaver). Når det er på plads, giver det et hørbart klik. 

Strømforsyning sættes i stikkontakten, og det gule runde stik i den anden ende af ledningen • 
tilsluttes det gule stik bag på sender/ladestation mærket ”DC IN 13,5V”.  

Senderen/ladestationen er nu tændt. Et grønt lys ses foran. Lyset slukker igen efter ca. 3 minut-• 
ter, hvis ikke man bruger sættet.

Oplad modtageren 2. 

Modtageren er nederst forsynet med et genopladeligt batteri. • 

Placer modtageren i ladestolen – fordybningen - ovenpå sender/ladestation.• 

Et rødt lys - lige under Sennheiser logoet - lyser op, når modtageren er korrekt placeret og opla-• 
des. 

Første gang skal batteriet oplades i mindst 3 timer, men ellers er batteriet fuldt opladt, når det • 
røde lys skifter til grønt. Modtageren kan herefter bruges i ca. 9 timer, før den skal oplades igen.

Opbevar altid modtageren i ladestolen, når den ikke er i brug. Her oplades den hurtigt og er altid • 
klar til brug. Man kan ikke komme til at ødelægge batteriet ved at oplade den for længe.

Tilslut Set 840–S til dit TV3. 

Dette kan gøres på flere måder, men TV’et skal altid være slukket, når senderen tilsluttes.• 

Den ene ende af lydkablet med de blå mini-jack stik tilsluttes lydkildens hovedtelefonudgang. • 
Den anden ende tilsluttes bag på sender/ladestation i det blå stik mærket ”AUDIO”. 

Hvis ”stik-hullet” i TV’et er for stort til mini-jack stikket, anvendes det medfølgende større jack • 
stik. Det lille stik kan skubbes ind i det store. 

Man kan også tilslutte TV’et ved at bruge en af de andre muligheder enten phono-stik (et rødt • 
og et hvidt stik) eller SCART, men som regel er hovedtelefonstikket det mest praktiske. 

På bagsiden af sender/ladestation sidder en lille switch mærket ”ST/MO” (stereo eller mono). • 
Hvis dit TV kan gengive stereo, kan du høre TV lyden i stereo gennem Set 840 S ved at stille 
switchen i position hen mod det blå AUDIO-stik. (Sættet leveres sådan fra fabrikken).

På bagsiden findes ligeledes en vælger mærket CHANNEL. Her kan vælges hvilken af 3 mulige • 
kanaler, der sendes på. Normalt behøver man ikke ændre den allerede valgte kanal. 

Endelig findes bag på en lille drejeknap, som justerer bas gengivelsen. Denne knap kræver en • 
skruetrækker og behøver normalt slet ikke at justeres.

Tænd TV’et igen, og indstil lydniveauet til medium.• 



Brug af Set 840 S evt. med teleslyngefunktion4. 

Senderen/ladestationen tænder automatisk, når den får lyd fra TV’et. • 

Modtageren er forsynet med et mini-jack stik. Set forfra sidder det i toppen på venstre side. Her • 
kan enten tilsluttes almindelige hovedtelefoner eller det medfølgende induktionsloop til brug 
med teleslynge - en slags ”enmands-teleslynge”. Bemærk, at dit høreapparat skal kunne indstil-
les på ”T”.

Man bærer modtageren enten i bæresnoren eller i selve induktionsloopet. Begge klippes på bøj-• 
len bag på modtageren (fjern først den bælteclip, der sidder i forvejen). Loopet skal yderligere 
tilsluttes mini-jack stikket. 

Bær modtageren, så drejeskiven vender fremad. Sættet tændes ved et tryk/hold nede på tænd/• 
sluk knappen midt i hjulet. Modtageren søger nu efter en kanal. Hører du den ønskede lyd, har 
modtageren ”fundet” senderen. Hører du ikke den ønskede lyd, tryk da på den lille knap bag på 
modtageren mærket ”CHANNEL”, og modtageren søger igen – gentag om nødvendigt dette, til 
den ønskede lyd høres. 

Lydniveauet kan justeres på drejeskiven (med tallene 0 – 6). • 

Hører du 6 korte bip-lyde, betyder det, at der ikke kommer lyd fra TV’et til senderen (check at • 
ledningen er monteret korrekt), eller at du er for langt væk fra senderen/ladestationen. 

Hører du 2 lange bip-lyde, betyder det, at det genopladelige batteri er ved at være fladt.• 

Til venstre set forfra på senderen/ladestationen er en sort knap (tegn med lille øre). Ved at • 
trykke gentagne gange på knappen skiftes mellem forskellige indstillinger, der måske kan for-
bedre taleforståeligheden for dig. 

1: Der skrues automatisk op for svage passager i lyden o 

2: Giver mere diskant o 

3: Begge dele samtidigto 

Prøv selv hvilken, der passer bedst. Er der hverken lys i 1, 2 eller 3, gengives lyden, som den • 
modtages fra TV’et. 

Endelig justeres balancen mellem højre og venstre øre ved at skrue på det lille hjul på modtage-• 
rens bagside. 

Sluk Set 840 S5. 

Tryk på tænd/sluk knappen midt på modtageren. • 

Senderen/ladestationen slukker automatisk efter 3 minutter, når den ikke er i brug.• 

God fornøjelse med dit Sennheiser Set 840 S sæt. For en mere detaljeret funktionsbeskrivelse se venligst den 
medfølgende manual ” Wireless TV Listening System Set 840 S”.



Sennheiser Nordic A/S Denmark • Skovlytoften 33 • DK-2840 Holte
Phone: +45 70 26 66 33 • Fax: +45 70 26 67 11
e-mail: sennheiser@sennheisernordic.com • www.sennheisernordic.dk
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Modtager
Kanal indikator 1. 
Drejehjul til indstilling af lydstyrke/volumen 2. 
Knap for tænd/sluk3. 
Balance 4. 
Stik for tilslutning af hovedtelefoner eller 5. 
induktionsloop for teleslynge 
Knap for søgning af kanal 6. 
Holder til genopladeligt batteri7. 

Sender
Ladestol til opladning af modtager med batteri 8. 
Lader til evt. ekstrabatteri 9. 
Indikator for ladestatus på ekstrabatteri10. 
Indikator for ladestatus på modtagerens batteri11. 
Tænd/sluk indikator12. 
Knap til valg af forskellige måder at øge 13. 
taleforståelighed på 
Indikator for de forskellige taleforståeligheds 14. 
indstillinger
Stik (blå markering) for tilslutning af TV eller anden 15. 
lydkilde (også mikrofon)
Mono/stereo vælger/switch)16. 
Indstilling af diskant/bas17. 
Kanal vælger/switch18. 
DC stik (gul markering) for tilslutning af 19. 
strømforsyning 


