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Köszönjük, hogy Sennheiser terméket választott! 
A készülék tervezésénél a hosszú távú használhatóságot is figyelembe vettük. Több mint fél évszázad alatt 
felhalmozott  tervezési  tapasztalatával  és  kiváló  minőségű  elektroakusztikus  berendezések  gyártásával  a 
Sennheiser kiérdemelten vált a világ egyik vezető cégévé ezen a területen. 
Kérjük  olvassa  át  figyelmesen  ezt  a  használati  útmutatót,  hogy  a  terméket  minél  előbb  és  maximális 
mértékben élvezni tudja. 
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A kábelnélküli ew 300 G2 termékcsalád története 

 
Az   ew   300   G2   kábelnélküli   termékcsalád   kialakításával   a   Sennheiser   magas   szintű   működési 
megbízhatósággal   rendelkező   és   könnyen   kezelhető,   minőségi   rádiófrekvenciás   átviteli   rendszereket 
szolgáltat  a  zenészeknek,  továbbá  a  kép-  és  hangfelvétellel  foglalkozó  amatőröknek  Az  adók  és  vevők 
rendkívül  jó  hangminőséggel  párosulva  kábelnélküli  jeltovábbítást  tesznek  lehetővé.  Az  ew  300  G2 
termékcsalád páratlan átviteli megbízhatósága a következő funkciók alkalmazásának köszönhető: 
• optimálisabb PLL szintetizátor és mikroprocesszor technológia, 
• HDX zajcsökkentési rendszer, 
• mérőhangos zajelnyomó vezérlés, 
• True Diversity technológia (csak rack-be szerelhető vevőknél), 
• a csatornabankok szkennelését szolgáló funkció a szabad csatornák kereséséhez. 

 
Csatornabank rendszer 

 
Az ew 300 G2 rendszer öt UHF frekvenciatartományban - frekvenciasávonként 1440 átviteli/vételi frekvencia 
- állnak rendelkezésre. Ne feledjük: a frekvenciahasználat minden országban más és más. 
A   Sennheiser   márkakereskedő   minden   szükséges   információt   megad   az   adott   térségben   elérhető 
frekvenciákról: 
A tartomány: 518 és 554 MHz között 
B tartomány: 626 és 662 MHz között 
C tartomány: 740 és 776 MHz között 
D tartomány: 786 és 822 MHz között 
E tartomány: 830 és 866 MHz között 
Az  adók  és  vevők  kilenc  csatornabankkal  rendelkeznek.  Mindegyik  csatornabanknak  nyolc  kapcsolható 
csatornája van. 

 
Az „1”-„8” csatornabankok nyolc kapcsolható csatornával rendelkeznek, melyek gyárilag vannak beállítva az 
átviteli/vételi frekvenciára (lásd a mellékelt frekvenciatáblázatot). Ezeket az átviteli/vételi frekvenciákat nem 
változtathatjuk  meg,  viszont  úgy  vannak  beállítva,  hogy  például  az  egyes  országok  előírásait  figyelembe 
vehessük.   Az   „U”   (felhasználói)   csatornabank   nyolc   kapcsolható   csatornával   rendelkezik   az   1440 
átviteli/vételi frekvenciákon kívül eső frekvenciák tárolásához, melyeket szabadon választhatunk a beállított 
frekvenciatartományon belül. 
A gyárilag beállított frekvenciák előnyei: 
• bekapcsolás után a rendszerek készen állnak az azonnali használatra, 
• több rendszert egyszerre működtethetünk a beállított csatornákon intermodulációs zavar nélkül. 



5

ew 300 G2  

  

 
 
Biztonsági előírások 

 
Soha ne nyissuk ki az elektromos készülékeket! Amennyiben az előírás ellenére mégis kinyitjuk, a garancia 
érvényét veszti. 
Ne tegyük a készülékeket központi fűtés radiátorai és elektromos hősugárzók közelébe, valamint soha ne 
érje az egységeket közvetlen napsütés. 
A készülékeket csak és kizárólag alacsony páratartalmú, tehát száraz levegőjű szobákban alkalmazhatjuk. 
A  készülékek  tisztítását  nedves  törlőruhával  végezzük.  A  tisztításhoz  ne  használjunk  vegyszereket  vagy 
oldószereket. 

 
Rendszerkonfigurációk 

 
Rendszer Alkalmazási területek 

Színház, prezentáció (körsugárzó) 
 

Színház, prezentáció (visszacsatolás/ 
gerjedés magasszintű kiszűrése) 
Sportolás (aerobic), éneklés 

 
Hangszerek 

 

Beszéd, éneklés 
 

Éneklés (visszacsatolás/gerjedés 
magasszintű kiszűrése) 
Éneklés, prezentáció (visszacsatolás/ 
gerjedés magasszintű kiszűrése) 

 
 
 
 
 

A szállítmány terjedelme 
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Kezelőszervek áttekintése 

 
 
EM 300 G2, rack-be szerelhető vevő 

 

 
 
 

Vezérlőelemek 
 
 

1 Grafikus kijelző, háttérvilágítással 
2 /  nyílgombok (DOWN/UP) 

háttérvilágítással 
3 SET gomb, háttérvilágítással 
4 ON gomb, háttérvilágítással 

(a menürendszerben ESC (visszavonás) 
gombként alkalmazzuk) 

5 Kábelszorító a tápkábelhez 
6 DC csatlakozóaljzat a tápegység 

csatlakoztatásához (DC IN) 
7 Audiokimenet (AF OUT BAL), XLR-3M 

csatlakozóaljzat, szimmetrikus 
8 Audiokimenet (AF OUT UNBAL), ¼” 

(6,3 mm) jack aljzat, aszimmetrikus 
9 Szerviz-interfész (DATA) 
10 Antennabemenet II (ANT II), BNC 

csatlakozóaljzat 
11 Adattábla 
12 Antennabemenet I (ANT I), BNC 

csatlakozóaljzat 

Grafikus kijelző 
 
 
1 Az aktuális csatornabank „1…8, U” 

megjelenítése 
2 Az aktuális csatornaszám „1…8” 

megjelenítése 
3 „B.CH” – A csatornabank és csatornaszám 

rövidítése 
4 Alfanumerikus kijelző 
5 „MHz” – a frekvencia megjelenítésekor 

látható 
6 Diverzitás kijelző (az I. vagy II. antenna 

aktív) 
7 „PILOT” kijelző (a mérőhangos elemzés 

aktiválva van) 
8 Szintkijelző a fogadott RF jelekhez, „RF” 
9 Szintkijelző a fogadott audiojelekhez, „AF”, 

„PEAK” (csúcsérték) figyelmeztetéssel 
10 Az adó elemének 4-fokozatú státuszjelzője 
11 Billentyűzár üzemmódot jelző ikon (a 

billentyűzár üzemmód aktiválva) 

 
 

Megjegyzés: 
A  standard  kijelzőkről  további  szemléltető  ábrák  és  példák  találhatók  a  "Standard  kijelzők  kiválasztása" 
részben. 
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SK 300 G2 mobil adó 

 

 
 
 

Vezérlőelemek 
 
 

1 Mikrofon/line bemenet (MIC/LINE), 
3,5 mm-es aljzat 

2 Antenna 
3 Piros LED a működési státusz és az 

elemállapot kijelzéséhez (ON/LOW BAT) 
4 Sárga LED az audiojel csúcsértékeinek 

kijelzéséhez (AF PEAK) 
5 Töltésérintkezők 
6 SET gomb 
7 /  nyílgombok (DOWN/UP) 
8 Elemtartó rekesz 
9 Elemtartó rekesz fedőlapja 
10 Gomb a kinyitáshoz 
11 ON/OFF gomb (a menürendszerben ESC 

(visszavonás) gombként alkalmazzuk) 
12 LC kijelző 
13 MUTE (némítás) kapcsológomb 

LC kijelző 
 
 
1 Alfanumerikus kijelző 
2 „B.CH” – a csatornabank és a csatornaszám 

megjelenítésekor látható 
3 „MHz” – A frekvencia megjelenítésekor 

látható 
4 4-fokozatú kijelző az elem töltöttségi 

állapotának megjelenítéséhez 
5 Blokkolt üzemmódot jelző ikon (billentyűzár 

üzemmód aktiválva) 
6 „PILOT” kijelző (a mérőhangos eljárás 

aktiválva van) 
7 „MUTE” (némítás) kijelző (az audiokimenet 

némítva van) 
8 7-fokozatú szintkijelző a fogadott 

audiojelekhez, „AF” 
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SKM 300 G2 vezetéknélküli mikrofon 

 

 
 
 

Vezérlőelemek 
 
 

1 Hangbemeneti nyílás védőkosara 
2 Színkódolt azonosítógyűrű a mikrofonfejhez 

Zöld: MD 835 mikrofonfej 
Kék: MD 845 mikrofonfej 
Piros: ME 865 mikrofonfej 

3 Mikrofontest 
4 Elemtartó rekesz (kívülről nem látható) 
5 Kijelző szekció 
6 LC kijelző 
7 Menetes   védősapka   a   vezérlőszervekhez 

(az ábrán látható módon távolíthatjuk el) 
A   védősapka   eltávolításával   a   következő 
vezérlőelemekhez férhetünk hozzá: 

8 SET gomb 
9  nyílgomb (DOWN) 
10  nyílgomb (FEL) 
11 Piros LED kijelző a működési státusz és az 

elem   állapotának   kijelzéséhez   (ON/LOW 
BAT) 

12 ON/OFF  gomb  (a  menürendszerben  ESC 
(visszavonás) gombként alkalmazzuk) 

13 MUTE (némítás) kapcsológomb 

LC kijelző 
 
 
1 Alfanumerikus kijelző 
2 „B.CH” – a csatornabank és a csatornaszám 

megjelenítésekor látható 
3 „MHz” – A frekvencia megjelenítésekor 

látható 
4 4-fokozatú kijelző az elem töltöttségi 

állapotának megjelenítéséhez 
5 Blokkolt üzemmódot jelző ikon (billentyűzár 

üzemmód aktiválva) 
6 „PILOT” kijelző (a mérőhangos eljárás 

aktiválva van) 
7 „MUTE” (némítás) kijelző (az audiokimenet 

némítva van) 
8 7-fokozatú szintkijelző a fogadott 

audiojelekhez, „AF” 
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A vevőkészüléken látható jelzések és kijelzések 
 

Az adó elemtöltöttségi állapotának kijelzése 
Ezenkívül  a  vevőn  található  4-fokozatú,  elemtöltöttségi  állapotot 
megjelenítő státuszkijelző ( ) mutatja az elem/BA 2015 akkupack 
fennmaradó kapacitását: 
3 szegmens: kapacitás kb. 100 % 
2 szegmens: kapacitás kb. 70 % 
1 szegmens: kapacitás kb. 30 % 
Az elem töltöttségi állapotát jelző ikon villog: az elem lemerülőben 
van. 

Ezen  kívül  a  "LOW  BAT"  (piros  háttérfény)  felirat  és  a 
standard kijelző egymást felváltva villog. 

 
 
 

„MUTE” (némítás) kijelző 
A kijelzőn megjelenik a „MUTE” felirat ( ), és a standard kijelző 
háttérfénye zöldről pirosra vált át. Ezen kívül a "MUTE" szöveg és a 
standard kijelző egymást felváltva villog, ha 
• a vett RF adójel túlságosan gyenge, 
• a fogadott adójel némításra került (a mérőhang elküldésének 

vagy kiértékelésének aktiválásával). 
 
 
 
 
 

Modulációs kijelző 
Az   „AF”   audiojel   szintkijelzője   a   fogadott   adójel   modulációját 
mutatja. 
Ha   az   adó   audiobemeneti   jelszintje   túlságosan   magas   (AF 
csúcsérték), akkor a vevő „AF” audiojelének szintkijelzője ( ) teljes 
kitérést mutat. 
Ha az adónál gyakran előfordul a túlmodulálás vagy a túlmodulálás 
túl  sokáig  tart,  akkor  a  "PEAK"  (piros  háttérfény)  felirat  és  a 
standard kijelző váltakozva villog. 

 
 
 
 
 

„PILOT” kijelző 
A  mérőhang  kiértékelésének  aktiválásakor  a  „PILOT”  kijelző  ( ) 
elkezd  világítani  (lásd:  „A  mérőhang  elküldése  vagy  kiértékelése 
funkció aktiválása/inaktiválása” részt). 
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Diversity-kijelző 
Az EM 300 G2 vevő a "True Diversity" elve alapján működik (lásd: 
„Többutas (diversity) vétel” részt). 
A  Diversity  kijelző  ( )  jelzi,  hogy  az  I.  (vagyis  az  első  antenna) 
vagy a II. (vagyis a második antenna) diverzitás szekció van-e aktív 
státuszban. 

 
 
 

Kijelző háttérvilágítása 
A készenléti üzemmódban az ON gomb ( ) háttérvilágítása piros 
színű. 
A vevőkészülék bekapcsolásakor a SET gomb ( ) és a /  gomb 
( ) zöld háttérvilágítással láthatók. 

 
 
 

Jelzések és kijelzések az adókészüléken 
 

Működési státusz és az elem töltöttségi állapotának kijelzése 
A  piros  LED  (LOW  BAT  /  ON)  mutatja  az  adó  aktuális  működési 
státuszát: 
A piros LED folyamatosan világít: A készülék bekapcsolt állapotban 
van és az elem/BA 2015 akkupack kapacitása megfelelő. 
A piros LED villog: Az elemek és a BA 2015 akkupack kezdenek 
lemerülni (LOW BAT)! 
Ezen kívül a kijelzőn található 4-fokozatú, elemtöltöttségi állapotot 
megjelenítő  kijelző  ( )  tájékoztat  az  elem/BA  2015  akkupack 
fennmaradó kapacitásáról: 
3 szegmens: kapacitás kb. 100 % 
2 szegmens: kapacitás kb. 70 % 
1 szegmens: kapacitás kb. 30 % 
Az elem töltöttségi állapotát jelző ikon villog: az elem lemerülőben 
van (LOW BAT). 

 

 
 
 
 
 
 
 

„MUTE” (némítás) kijelző 
Az  adó  némításakor  a  kijelzőn  megjelenik  a  „MUTE”  ( )  felirat 
(lásd: „Az adó némítása” részt). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Modulációs kijelző 
Az „AF” audiojel szintkijelzője az adó modulációját mutatja. Ha az 
adó audiobemenetének szintje túl magas, akkor az "AF" audiojel- 
szintjelző teljes kitérést mutat. 
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AF csúcsérték kijelző (csak az SK 300 G2 készülékre) 
Az  audiobemenet  jelszintjének  túlzott  mértéke  és  az  adó  túlmodulálása 
esetén (AF csúcsérték) az SK 300 G2 előlapján található sárga LED ( ) 
elkezd világítani. Ugyanakkor a 7-fokozatú „AF” audiojel-szintjelző teljes 
kitérést mutat a túlmodulálás ideje alatt. 

 
 
 

„PILOT” kijelző 
A  mérőhang  kiértékelésének  aktiválásakor  az  adó  kijelzőjén  található 
„PILOT” lámpa ( ) elkezd világítani (lásd: „A mérőhang továbbítás vagy 
kiértékelés funkció aktiválása” részt). 

 
 
 

Kijelző háttérvilágítása 
Bármelyik  gomb  megnyomása  után  a  kijelző  háttérvilágítása  kb.  15 
másodpercig marad fenn. 
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Előkészítő lépések a komponensek használatához 

 

 
 

EM 300 G2 rack-be szerelhető vevő 
 

A vevőkészülék talpainak felszerelése 
A  mellékelt  négy  öntapadó  puha  gumitalp  segít  abban,  hogy  a 
vevőkészülék ne csússzon el a helyéről. 
► Ellenőrizzük  a  gumitalpak  felszerelése  előtt,  hogy  a  vevő 

alaplemeze megfelelően tiszta-e. 
► A védőpapír lehúzása után ragasszuk fel az alaplemezre a 

gumitalpakat a bal oldalon látható ábra szerint. 
 
 

Figyelem! 
Néhány   bútorfelület   tisztítása   olyan   lakk,   fényesítő   vagy 
szintetikus  készítmények  alkalmazásával  történik,  melyek  más 
szintetikus   anyaggal   történő   érintkezésnél   foltot   hagynak   a 
felületen.  Az  általunk  alkalmazott  szintetikus  anyagok  alapos 
kivizsgálásának  ellenére  sem tudjuk kizárni az esetleges foltok 
keletkezését. 

 
 

Antennák csatlakoztatása 
A mellékelt teleszkópantennákat  gyorsan és könnyen 
rögzíthetjük   a   vevő   hátlapjára,   és   minden   olyan   esetben 
alkalmazhatjuk, ahol - jó vételi körülmények esetén - kábelnélküli 
jelátviteli rendszert szeretnénk alkalmazni   bonyolultabb 
összeszerelési műveletek nélkül. 

 
 

► Csatlakoztassuk  a  teleszkópantennákat  ( )  a  készülék 
hátlapján található BNC aljzatokba (  és ). 

► Húzzuk ki és egyenesítsük ki a teleszkópantennákat felfelé 
mutató V alakban. 

Amennyiben  a  készülék  elhelyezése  nem  a  legmegfelelőbb  az 
antennák  optimális  vételi  szintjének  eléréséhez,  használjunk 
külső antennákat. Ezek az antennák tartozékként kaphatók. 

 
 
 

A tápegység csatlakoztatása 
Az EM 300 G2 áramellátása a tápegységen keresztül történik. 
► Húzzuk át a kábelt a kábelrögzítőn ( ). 
► Dugjuk  be  a  tápegység  DC  csatlakozóját  a  DC  aljzatba 

( ). 



13

ew 300 G2  

  

 
 
 

Erősítő/ keverőpult csatlakoztatása 
Az EM 300 G2 audiokimeneteit egy XLR-3M aljzat ( ) és egy ¼” 
(6,3 mm) jack aljzat ( ) alkotják, ezzel lehetővé téve két készülék 
(pl. erősítő, keverőpult) egyidejű csatlakoztatását. A két 
csatlakozóaljzatnál beállított audiokimenet szintje megegyezik. 

 
 

► Csatlakoztassuk   az   erősítőt/keverőpultot  az  XLR-3M  ( ) 
vagy az ¼” 
(6,3 mm) aljzatra ( ). 
A szimmetrikus és aszimmetrikus csatlakoztatások részletes 
leírása a „Csatlakozók kiosztása" fejezetben található. 

► A menürendszer segítségével illesszük hozzá az 
audiokimenet szintjét (AF OUT) az erősítő vagy a keverőpult 
bemenetéhez  (lásd   az„  Audiokimenet  szintjének  (csak  EM 
300 G2) beállítása” fejezetet). 

 
 
 

Szerviz- interfész 
A szerviz-interfészt ( ) kizárólag karbantartási célból használjuk. 

 
 
 

19”-os rack adapter és antenna felszerelése 
Egy vagy két vevőkészülék 19”-os rack-be történő beszereléséhez 
szükségünk  van  a  GA  2  rack  adapterre.  A  GA  2  rack  adapter  a 
következő elemekből áll: 
• 2 rögzítőfül ( ) 
• 1 összekötősín ( ) 
• 1 összekötőlemez ( ) 
• 2 záródugasz ( ) az antennafuratok eltakarásához 
• 12 süllyesztett fejű csavar (M 3x6) 
• 2 süllyesztett fejű csavar (M 6x10) 

 
 

Amennyiben  csak  egy  vevőkészüléket  szerelünk  be  a  rack-be, 
akkor  alkalmazhatjuk  az  AM  2  antennarögzítőt  az  adóantenna 
csatlakozójának GA 2 rackadapter elejére történő beszerelésével. 
Az AM 2 antennarögzítő a következő elemekből áll: 
• 2 BNC hosszabbítókábel (csavarmenetes BNC aljzat ( ) a 

BNC csatlakozóba ( )) 
• 2 lapos alátétgyűrű 
• 2 anya 
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Két EM 300 G2 rack-be szerelése: 
► A  két  vevőt  helyezzük  el  egymás  mellett 

egy sima felületre úgy, hogy az alaplapjuk 
felfelé nézzen. 

► A furatok mentén tegyük rá az 
összekötőlemezt ( ) a vevők aljára. 

► Az összekötőlemez ( ) vevőkhöz történő 
rögzítését  8  db   süllyesztett  fejű  csavarral 
(M 3x6) végezhetjük el. 

► Akasszuk  be  a  két  rögzítőfület  ( )  a 
vevők előlapjaiba. 

► A  rögzítőfüleket  erősítsük  a  vevőkhöz  két 
süllyesztett fejű csavar (M 3x6) 
segítségével. 

► Csúsztassuk  be  a  vevőkészülékeket  egy 
19”-os rack-be. 

► Erősen rögzítsük a rögzítőfüleket. 
Amennyiben csak egy vevőkészüléket szerelünk 
a   rack-be,   a   második   vevőkészülék   helyett 
használjuk az összekötősínt ( ). 
► Akasszuk  be  a  két  rögzítőfület  ( )  a 

vevőkészülék előlapjába. 
► A rögzítőfüleket   erősítsük  a 

vevőkészülékhez két süllyesztett fejű 
csavar (M 3x6) segítségével. 

► Az  összekötősínt ( )  erősítsük az egyik 
rögzítő  fülhöz  ( )  két  süllyesztett  fejű 
csavarral (M 3x6). 

► Amennyiben nem szeretnénk az 
antennákat  beszerelni  az  előlapba,  akkor 
helyezzük   a   záródugaszokat   ( )   az 
összekötősín antennafurataiba. 

► Csúsztassuk   be   a   vevőkészüléket   egy 
19”-os rack-be és húzzuk meg jó erősen a 
rögzítőfüleket. 

 
 

Amennyiben az AM 2 antennarögzítő 
alkalmazásával    csatlakoztatni    szeretnénk    az 
antennákat a GA 2 rack adapter előlapjára: 
► A   mellékelt   lapos   csavaralátétek   és   az 

anyák segítségével rögzítsük a BNC 
hosszabbítókábel két BNC aljzatát ( ) az 
összekötősínhez ( ). 

► A  vevőkészülék  hátlapján  dugjuk  be  a  két 
BNC csatlakozót ( ) a BNC 
csatlakozóaljzatokba ( ) és ( ) . 

► Csúsztassuk   be   a   vevőkészüléket   egy 
19”-os rack-be. 

► Húzzuk meg jó erősen a rögzítőfüleket. 
► Csatlakoztassuk  a  két  teleszkópantennát 

( ) a két BNC csatlakozóaljzatra ( ). 
► Húzzuk ki a teleszkópantennákat és 

egyenesítsük   ki   őket   felfelé   mutató   V 
alakban. 
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SK 300 G2 mobil adókészülék 
 

Az elemek behelyezése és cseréje 
Az EK 300 G2 mobil adó működtetéséhez két 1,5 voltos AA méretű 
elemre  vagy  újratölthető  Sennheiser  BA  2015  akkupackra  van 
szükségünk. 
► Az  elemtartó  rekesz  fedelének  ( )  eltávolításához  nyomjuk 

meg a két kioldógombot ( ). 
► A bal oldalon található kép szerint helyezzük be a két elemet. 

Ellenőrizzük az elemek megfelelő polaritását. 
► Zárjuk  vissza  az  elemtartó  rekeszt.  Az  elemtartó  rekesz 

fedele ( ) visszapattan a helyére. 
Az akkupack behelyezése és feltöltése 
A mobil adókészülék újratölthető Sennheiser BA 2015 akkupackkal 
is  használható.  Az  akkupackot  az  elemtartó  rekeszbe  a  fentiek 
szerint helyezzük be. 
Az adó két töltőérintkezővel van ellátva ( ) és a rövidebbik oldalon 
egy érzékelő-érintkező van elhelyezve. Az akkupack így feltölthető 
az adókészülékben is. Ekkor nincs más teendő mint ráhelyezni az 
adót   az   L2015   töltőre   (lásd   az   L2015   töltő   saját   használati 
útmutatóját). 
Megjegyzés: 
A   készülék   akkupackkal   történő   működtetésénél   az   optimális 
megbízhatóság biztosítása érdekében kizárólag  BA 2015 
akkumulátorkészletet,  az  akkupack  töltéséhez  pedig  csak  L  2015 
töltőt használjunk. Az akkumulátorkészlet és a  töltő is 
kiegészítőként megvásárolható. 
Az  akkupack  fel  van  szerelve  beépített  érzékelővel,  melyet  egy 
harmadik   érintkezésen   keresztül   a   vevőkészülék   és   a   töltő 
elektronikája   ellenőriz.   Az   érzékelő   a   következő   ellenőrzési 
funkciókat látja el: 
• Figyelembe veszi a galvánelemek és akkupackok különböző 

feszültségek jellemzőit. Az érzékelő alapján történik az elem 
töltöttségi   állapotának   kijelzőn   történő   megjelenítése,   az 
adókészülék elemének töltöttségi állapotára vonatkozó 
információk rack-be épített vevőhöz történő továbbítása és a 
működtetés  végén  a  kikapcsolási  küszöbértékek  megfelelő 
korrigálása.    Az    érzékelő    nélkül    az    egyes    újratölthető 
akkumulátorcellák nem  kerülnének  azonosításra, mint 
akkupack. 

• Az   L   2015   töltővel   történő   töltés   közben   megfigyeli   az 
akkupack hőmérsékletét. 

• Meggátolja  a  behelyezett  galvánelemek helytelen  töltését. 
Az érzékelő nélkül az egyes újratölthető akkumulátorcellákat 
nem tölthetnénk fel az L 2015 töltő segítségével. 
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Mikrofon-/hangszerkábel csatlakoztatása 
A mikrofon-/vonali   bemenet   segítségével 
kondenzátormikrofonokat és hangszereket (pl. gitárokat) 
csatlakoztathatunk   a  készülékhez. 
A  kondenzátormikrofonok  egyenáramú  tápáramellátása  ezen  a 
mikrofon-/vonali bemeneten keresztül történik. 
► Csatlakoztassuk   a   mikrofon-/hangszerkábel   3,5   mm-es 

csatlakozódugaszát ( ) a 3,5 mm-es aljzatra (MIC/LINE, 
). 

► A hollandi anya ( ) meghúzásával rögzítsük a 3,5 mm- 
es csatlakozódugaszt. 

► A menürendszerben állítsuk be a mikrofon-/vonali bemenet 
érzékenységét  (lásd:  „Az  érzékenység  beállítása  (csak 
adók)” részt). 

 
 

Mikrofonok felerősítése 
► A  mikrofonrögzítő  kapcsok  ( )  segítségével  erősítsük 

hozzá   a   ME   2   és   ME   4   csíptethető   mikrofonokat   a 
ruházatra (pl. nyakkendő, gomblyukra). 

► A kényelmes és biztonságos rögzítéshez állítsuk be a ME 
3 fejmikrofont. 

 
 
 
 
 

Mikrofonok pozícionálása 
A  ME  3  és  ME  4  irányított  mikrofonok,  vagyis  hangbemeneti 
nyílásnak mindig a hangforrás irányába kell néznie (pl. száj). 
A   gömbkarakterisztikájú   ME   2   mikrofon   minden   irányból 
egyenlően  fogadja  a  hangot.  Ez  a  mikrofon  ajánlott,  ha  a 
beszélő  személy  fejmozdulatait  kompenzálni  kell.  Rögzítését  a 
hangforráshoz a lehető legközelebb végezzük el. 
Mindegyik mikrofon esetén állítsuk be a megfelelő 
érzékenységet  (lásd:  az  „Érzékenység  beállítása  (csak  adó)” 
részt). 

 
 
 
 
 

A mobil vevő/adó felerősítése a ruházatra 
A   mobil   vevőt/adót   a   mellékelt   övcsipesszel   erősíthetjük   a 
ruházatra (pl. öv, derékszíj stb.). 
A csipesz leszerelhető, így a vevőt/adót az antennával lefelé is 
felerősíthetjük. Ehhez vegyük le a csipeszt a rögzítési pontokról 
és erősítsük vissza a másik irányba. 
A   BPP   1   övtáska   (kiegészítőként   kapható)   segítségével 
megvédhetjük a vevőt/adót a nedvességtől. 
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SKM 300 G2 vezetéknélküli mikrofon 
 

Az elemek behelyezése és cseréje 
Az SKM 300 G2 vezetéknélküli mikrofon működtetéséhez két 1,5 
voltos  AA  méretű  elemre  vagy  újratölthető  Sennheiser  BA  2015 
akkupackra van szükségünk. 
► Csavarjuk  le  az  óramutató  járásával  ellentétes  irányba  a 

mikrofon ház kijelző részét ( ) a mikrofonházról ( ). 
► Húzzuk hátra az ütközésig a kijelző részt ( ). 
► Nyissuk ki az elemtartó rekesz fedelét ( ). 
► A bal oldalon látható ábra szerint helyezzük be a két elemet 

vagy a BA 2015 akkupackot. Ellenőrizzük az 
elemek/akkupack megfelelő polaritását. 

► Helyezzük vissza az elemtartó rekesz fedelét ( ). 
► Toljuk vissza az elemtartó rekeszt a vezetéknélküli mikrofon 

házába. 
► Csavarjuk vissza a kijelző részt. 
Megjegyzés: 
Ha  többet  szeretnénk  tudni  az  akkupack  újratöltéséről,  akkor 
lapozzunk az „Elemek behelyezése és cseréje” fejezethez. 

 
 

A mikrofonfej cseréje 
► Első lépésként vegyük ki az elemeket/akkupackot az előbb 

leírtak szerint és hagyjuk nyitva a vezetéknélküli mikrofont. 
► Csavarjuk le a hangbemeneti nyílás kosarát. 
► Lazítsuk meg a csavart és tegyük le az egyik oldalra. 
► Óvatosan  húzzuk  ki  a  kapszulát  az  érintkezőből,  majd  az 

ábrán látható módon húzzuk ki a házból. Ne érintsük meg 
az érintkezőt és a diafragmát! 

► Helyezzük be az új kapszulát. 
► A csavar meghúzásával rögzítsük a kapszulát. 
Megjegyzés: 
A  csavar  mechanikusan  rögzíti  a  mikrofonkapszulát.  A  csavar 
hiányában működési zavar léphet fel durvább használat esetén. 

 
 

► Helyezzük  fel  a  hangbemeneti  nyílás  kosarát  és  az  új 
mikrofonfejhez mellékelt azonosítógyűrűt (Fontos: ne 
használjuk  a  régi  kosarat,  mivel  a  különböző  fejek  belső 
habszivacsai némileg eltérőek) és erősen húzzuk meg. 

► Helyezzük be az elemeket/akkupackot. 
► Zárjuk   be   a   mikrofonházat   és   helyezzük   üzembe   a 

mikrofont. 
 
 

Megjegyzés: 
A   mikrofonkapszula,   a   hangbemeneti   nyílás   kosara   és   a 
habszivacsbetét akusztikus készüléket alkotnak, ezért mindegyik 
részegységet  cserélni kell. Minden egyes mikrofonfejhez 
színkódolt azonosítógyűrű tartozik,  mivel  így tudjuk 
megkülönböztetni egymástól az egyes mikrofonfejeket (zöld = MD 
835, kék = MD 845, piros = 865). 



18

ew 300 G2  

  

 
 
Komponensek használata 

 

 
 

Komponensek ki / bekapcsolása 
 

Az  ew  300  G2  adók  és  vevők  kikapcsolása  kizárólag  a  standard 
kijelző  megjelenésekor  lehetséges.  A  menürendszerben  az  ON 
(vevő)  vagy  a  ON/OFF  gomb  (adó)  ESC  (visszavonás)  gombként 
használható,   vagyis   a   gombok   megnyomásával   törölhetjük   a 
bejegyzést és visszatérhetünk a standard kijelzőhöz. 

 
 

Megjegyzés: 
Amennyiben   huzamosabb   ideig   nem   használjuk   a   készüléket, 
vegyük ki az elemeket vagy az akkupackot. 

 
 

Rack-be szerelhető vevőkészülék ki-/ bekapcsolása 
► A vevőt az ON gomb ( ) megnyomásával kapcsolhatjuk be. 
► A  vevő  kikapcsolásához  tartsuk  lenyomva  az  ON  gombot, 

amíg az „OFF” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. 
 
 
 
 
 

Mobil adó ki-/bekapcsolása 
► Nyomjuk  meg  a  két  kioldógombot  ( )  és  nyissuk  ki  az 

elemtartó rekesz fedelét ( ). 
► A   mobil   adót   az   ON/OFF   gomb   ( )   megnyomásával 

kapcsolhatjuk be. A piros LED ( ) ekkor elkezd világítani. 
► A  mobil  adó  kikapcsolásához  tartsuk  lenyomva  az  ON/OFF 

gombot  ( ),  amíg  az  „OFF”  felirat  meg  nem  jelenik  a 
kijelzőn. 
A piros LED ( ) ekkor kialszik. 

► Zárjuk vissza az elemtartó rekeszt. Egy kattanó hang jelzi az 
elemtartó rekesz fedelének ( ) helyére kerülését. 

 
 
 
 
 
 

A vezetéknélküli mikrofon ki-/bekapcsolása 
► Az ON/OFF gombhoz ( ) történő hozzáféréshez forgassuk 

el a vezetéknélküli mikrofon alján található védősapkát ( ). 
► A mikrofont az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolhatjuk 

be. A piros LED ( ) ekkor elkezd világítani. 
► A  mikrofon  kikapcsolásához  tartsuk  lenyomva  az  ON/OFF 

gombot  ( ),  amíg  az  „OFF”  felirat  meg  nem  jelenik  a 
kijelzőn. A piros LED ( ) ekkor kialszik. 
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Adókészülékek némítása 
 

Az adókon található MUTE kapcsolóval a készülék kikapcsolása nélkül 
némíthatjuk el az audiojeleket. 

 
 

Az SK 300 G2 adó némítása 
► A  MUTE  kapcsolót  ( )  állítsuk  a  MUTE  pozícióba.  Az  adó 

kijelzőjén megjelenik a „MUTE” felirat. Ha az adón és a vevőn is 
aktiválva van a mérőhang funkció, akkor a „MUTE” felirat a vevő 
kijelzőjén is megjelenik. 

► Az audiojelek újrasugárzáshoz állítsuk vissza a MUTE kapcsolót 
az eredeti pozíciójába. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Az SKM 300 G2 vezetéknélküli mikrofon némítása 
► A  MUTE  gombhoz  ( )  történő  hozzáféréshez  forgassuk  el  a 

vezetéknélküli mikrofon alján található védősapkát ( ). 
► A MUTE kapcsolót állítsuk a MUTE pozícióba. Az adó kijelzőjén 

megjelenik a „MUTE” felirat. Ha az adón és a vevőn is aktiválva 
van a mérőhang funkció, akkor a „MUTE” felirat a vevő kijelzőjén 
is megjelenik. 

► Az audiojelek újrasugárzáshoz állítsuk vissza a MUTE kapcsolót 
az eredeti pozíciójába. 

 
 
 

A billentyűzár üzemmód aktiválása / inaktiválása 
Az ew 300 G2 rendszer adóinak és vevőinek billentyűzár üzemmódjait 
a   menürendszeren   keresztül   aktiválhatjuk/inaktiválhatjuk   (lásd   a 
„Billentyűzár  üzemmód  aktiválása/  inaktiválása”  részt).  A  billentyűzár 
funkció megakadályozza működés közben a vevő    vagy    adó 
véletlenszerű programozását vagy kikapcsolását. 
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Menürendszer 
 

A  Sennheiser  ew  300  G2  sorozat  egyik  speciális  jellemzőjeként  tartják  számon  az  egyszerű  és  intuitív 
működtetést.  Így  a  készülékek  használata  nem  okozhat  senkinek  nehézséget,  a  beállításokat  pedig  még 
nehéz helyzetekben is – pl. színpadon vagy élő előadás, illetve prezentáció alatt - gyorsan és keresgélés 
nélkül elvégezhetjük. 

 

 
Gombok 

 
Gombok Üzemmód Funkció

ON/OFF 
vagy 
ON 

(csak az EM 300 
G2 készülékre) 

Standard kijelző Az adó vagy vevő ki-/bekapcsolásához 
Menürendszer Bejegyzés törléséhez és a standard  kijelzőhöz történő

visszatéréshez 
Beállítási üzemmód Bejegyzés  törléséhez  és  a  standard   kijelzőhöz  való

visszatéréshez 
SET Standard kijelző Menürendszerbe való belépéshez 

Menürendszer A kiválasztott menü beállítási üzemmódjába való
belépéshez 

Beállítási üzemmód Beállítások  mentéséhez  és  az  előző  menüszinthez  való
visszatéréshez 

▲/▼ Standard kijelző Nincs funkciója
Menürendszer Átlépés az előző (▲) vagy a következő menüre (▼)
Beállítási üzemmód A kiválasztott menü beállítása: opció (▲/▼) 

 
Menük áttekintése 

 
Kijelző Vevő Kijelző Adók
Bank Átkapcsolás a csatornabankok

között 
BANK Átkapcsolás csatornabankok között

Channel Átkapcsolás a csatornabankok
csatornái között 

CHAN Átkapcsolás a csatornabankok
csatornái között 

Tune Az „U” (felhasználói) csatornabank
vételi frekvenciájának beállítása 

TUNE Az „U” (felhasználói) csatornabank
átviteli frekvenciájának beállítása 

- - SENSIT Érzékenység beállítása (AF) 
Scan A csatornabank szabad 

csatornáinak megkeresése 
(szkennelés) 

- -

AF out Audió kimenőszint beállítása - -
Squelch Zajelnyomás-küszöbérték beállítása - -
Display Standard kijelző kiválasztása DISPLY Standard kijelző kiválasztása 
Name Név bevitele NAME Név bevitele
Reset A gyári alapértelmezett beállítás

betöltése 
RESET A gyári alapértelmezett beállítás

betöltése 
Pilot Mérőhang-kiértékelés 

aktiválása/inaktiválása 
PILOT Mérőhang elküldés 

aktiválása/inaktiválása 
Lock A billentyűzár mód 

aktiválása/inaktiválása 
LOCK A billentyűzár mód 

aktiválása/inaktiválása 
LCD Contr A grafikus kijelző képélességének

beállítása 
- -

Exit Menürendszerből történő kilépés és
visszatérés a standard menübe 

EXIT Menürendszerből történő kilépés és
visszatérés a standard menübe 
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Menürendszer használata  

 
A   következő   fejezetben   a   „TUNE”   menü   példáján   keresztül 
szemléltetjük a menürendszer használatát. 
A   készülék   bekapcsolása   után   a   kijelzőpanelen   megjelenik   a 
standard kijelző. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belépés a menürendszerbe 
► A   SET   gomb   megnyomásával   a   standard   kijelzőről   a 

menürendszerbe   jutunk.   A   legutoljára   kiválasztott   menü 
villogva  látható  a  kijelzőn.  A  vevőn  ezen  kívül  látható  az 
aktuális beállítás. 

 
 
 
 
 
 
Menü kiválasztása 
► A menüt a ▲/▼gombok segítségével választhatjuk ki. 
► A kiválasztott menü beállítási üzemmódjába való belépéshez 

nyomjuk meg a SET gombot. A módosítható aktuális beállítás 
villogva látható a kijelzőn. A vevőn látható a menü neve és az 
aktuális beállítás. 

 
 
Beállítás módosítása 
► A beállításokat a   ▲/▼ gombok segítségével módosíthatjuk. 

A  ▲/▼  gombok  rövid  megnyomásával  a  kijelző  előre  vagy 
vissza ugrik a következő beállításra. A „Channel”, „Tune” és 
„Name”  menüben  a  ▲/▼  gombok  „gyorskeresés”  funkciót 
látnak el. 
A   gombok   lenyomva   tartásakor   a   kijelző   folyamatosan 
továbblép a következő beállításra. A „gyorskeresés” 
funkcióval gyorsan és könnyedén hozzáférhetünk a keresett 
beállításhoz.  Az  adókészüléken  új  beállítás  addig  villog  a 
kijelzőn, amíg mentésre nem kerül. 

 
 
Beállítás mentése 
► A  beállítás  mentéséhez  nyomjuk  meg  a  SET  gombot.  A 

„Stored” felirat ekkor megjelenik a kijelzőn, jelezve a beállítás 
elmentését. 
A kijelző ezután visszatér az előző menüszinthez. 
A legtöbb menünél az új beállítások azonnal hatályba lépnek 
anélkül, hogy mentésre kerülnének. Kivétel az adók „BANK”, 
„CHAN”,  „TUNE”  és  „RESET”  menüi  és  a  vevő  „Reset” 
menüje.  Ezek  a  beállítások  csak  az  elmentés  után  lépnek 
hatályba  (a  „Stored”   felirat  megjelenik  a  kijelzőn,  jelezve  a 
beállítás elmentését). 
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Kilépés a menürendszerből 
► A  menürendszerből  való  kilépéshez  és  a  standard  kijelzőhöz 

való visszatéréshez válasszuk ki az „Exit” menüt. 
A menürendszerben az ON/OFF vagy az ON gomb (csak az EM 300 
G2   vevőnél)   ESC   (visszavonás)   gombként   szolgál,   vagyis   az 
ON/OFF vagy ON gomb rövid megnyomásával töröljük a bejegyzést 
és visszatérünk a standard kijelzőhöz. 
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A vevőkészülék menürendszere 
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Az adókészülékek menürendszere 
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Ötletek a menürendszer beállításához 

 
 
 
 

Csatornabankok közötti léptetés 
 
 

BBAANNKK 
BBaannkk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCHHAANN 
CChhaannnneell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTUUNNEE 
TTuunnee 

A „Bank” menüben váltogathatunk az adók és vevők kilenc 
csatornabankja  között.  Az  „1”  –  „8”  csatornabanknak  nyolc  beállítható 
csatornája van, melyek gyárilag vannak beállítva egy adott átviteli/vételi 
frekvenciára   (lásd   a   „A   csatornabank   rendszer”   fejezetet).   Az   „U” 
(felhasználói bank) csatornabankban nyolc különböző csatornát 
állíthatunk be abból a célból, hogy elmenthessük az 1440 átviteli/vételi 
frekvencián kívül eső szabadon választható frekvenciákat. 
Az  egyik  bankról  másik  bankra  történő  átváltáskor  a  legalacsonyabb 
csatornaszámú csatorna automatikusan megjelenik a kijelzőn. 
Amennyiben   a   csatornabank   legutolsó   szkennelésekor   a   rendszer 
zavaró  frekvenciát  talál  a  legalacsonyabb  csatornaszámú  csatornán 
(lásd a „Szabad csatornák keresése a csatornabankokban (csak EM 300 
G2)”   részt),   akkor   a   vevő   kijelzőjén   automatikusan   megjelenik   a 
következő szabad csatorna. 
 
 
 
Csatornák közötti átkapcsolás a csatornabankon belül 
 
A  „Channel”  menüben  váltogathatunk  a  csatornabank  négy  csatornája 
között. 
Az adott átviteli kapcsolat adóját és vevőjét mindig állítsuk ugyanarra a 
csatornára. A csatornabank szkennelése után (lásd a „Szabad csatornák 
keresése  a  csatornabankokban  (csak  EM  300  G2)”  részt)  kizárólag  a 
szabad csatornák jelennek meg a kijelzőn. Az adót állítsuk be az egyik 
szabad csatornára. 
 
 
 
Az „U” (felhasználói) csatornabankban tárolandó 
frekvenciák kiválasztása 
 
A „Tune” menüben kiválaszthatjuk az „U” (felhasználói bank) 
csatornabankban elmenteni kívánt frekvenciákat. 
Az   „1”–„8”   csatornabank   valamelyikének,   majd   a   „Tune”   menü 
kiválasztása után, az adó vagy vevő automatikusan az „U” csatornabank 
01 csatornájára kapcsol. Ilyenkor a kijelzőn megjelenik egy pillanatra az 
„U.01” felirat. 
► A /   gombok segítségével válasszuk ki a keresett átviteli/vételi 

frekvenciát. Az átviteli/vételi frekvenciákat 25 kHz-es egységekben 
állíthatjuk   be   maximum   36   MHz   sávszélességen   belül.   Az 
intermodulációmentes frekvenciákat illetően lapozzuk fel a 
mellékelt frekvenciatáblázatot. 
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SSccaann 

Szabad csatornák keresése a csatornabankokban (csak 
EM 300 G2) 
 
Egy  vagy  több  átviteli  kapcsolat  működésbe  lépése  előtt  meg  kell 
keresnünk a kiválasztott csatornabank szabad csatornáit. 
 
 
Az utolsó szkennelési eredmény megjelenítése 
► Válasszuk ki a "Scan" menüt. 
► Válasszuk  ki  a  "Channel  list"  menüelemet  az  utolsó  keresési 

eredmény megjelenítéséhez. Ekkor a kijelzőn az összes 
csatornabankra megjelenik a szabad csatornák száma. 

 
 
 
► A részletesebb megjelenítéshez válasszuk ki a /  gombokkal a 

csatornabankot,  majd  nyomjuk  meg  a  SET  gombot.  Ekkor  a 
"Channel"  menübe  kerülünk,  ahol  kiválaszthatjuk  a  szóban  forgó 
csatornabank    csatornáját    vagy    megjeleníthetjük    a    csatorna 
frekvenciáját. 

 
 
 
 
 
Keresés/szkennelés indítása 
► A  keresés  megkezdése  előtt  kapcsoljuk  ki  a  rendszer  összes 

adóját, mivel a bekapcsolt adók csatornái nem szabad 
csatornaként jelennek meg a kijelzőn. 

► Válasszuk ki a „Scan” menüt. 
► Válasszuk   ki   a   „Scan   new”   menüpontot,   majd   a   SET   gomb 

megnyomásával hagyjuk jóvá választásunkat. A keresés 
befejezésekor  a  kijelzőn  megjelenik  a  szabad  csatornák  száma. 
A   használt   vagy   interferenciának   kitett   csatornák   blokkolásra 
kerülnek és nem választhatók ki. 

► A részletesebb megjelenítéshez válasszuk ki a /  gombokkal a 
csatornabankot,  majd  nyomjuk  meg  a  SET  gombot.  Ekkor  a 
"Channel"  menübe  kerülünk,  ahol  kiválaszthatjuk  a  szóban  forgó 
csatornabank    csatornáját    vagy    megjeleníthetjük    a    csatorna 
frekvenciáját. 

 
 
 
Blokkolt csatornák felszabadítása 
► Válasszuk ki a „Scan” menüt. 
► Válasszuk  ki  a  „Scan  reset”  menüpontot,  majd  a  SET  gomb 

megnyomásával  hagyjuk  jóvá  választásunkat.  Ekkor  az  utolsó 
szkennelési  eredmény  törlésre  kerül  és  ismét  kiválaszthatjuk  a 
csatornabank összes csatornáját. 
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Többcsatornás működtetés 
 

A   többcsatornás   működtetéshez   csak   a   csatornabank   szabad 
csatornáit alkalmazzuk. 
Az  átviteli  kapcsolatok  működtetésének  megkezdése  előtt  ajánlott 
egy automatikus keresés elindítása. 
► Keressünk meg egy szabad csatornákkal rendelkező vevőt. 
► Keressünk   meg   egy   megfelelő   számú   szabad   csatornával 

rendelkező csatornabankot. 
► A  szkennelési  eredményt  alkalmazzuk  az  összes  többi  adóra 

és vevőre. 
 

 
Érzékenység beállítása (csak adók) 

 
A „SENSIT” menüben állíthatjuk be az adók bemeneti érzékenységét. 
Ha  a  közeli  beszédtávolság,  hangos  hangsugárzók  vagy  hangos 
zeneszakaszok   túlmodulációt   okoznak   az   átvitelben,   akkor   a 
bemeneti  érzékenység  túl  magasra  van  állítva.  Ilyenkor  az  SK  300 
G2 sárga LED (AF PEAK, ) elkezd világítani és a vevő audiojelének 
szintkijelzője  teljes  kitérést  mutat  (lásd  „AF  csúcsértékek  kijelzése 
(csak SK 300 G2)” fejezetet. 
Azonban  az  érzékenység  túl  alacsony  szintre  állítása  az  átviteli 
kapcsolat magas háttérzajjal járó alulmodulációját eredményezi. 
Az  érzékenység  megfelelő  beállításánál  az  „AF”  audiojel-szintjelző 
csak a leghangosabb szakaszoknál mutat teljes kitérést. 

 
 

Megjegyzés: 
A beállított érzékenység ellenőrzéséhez az adó "AF" 
audiojel-szintjelző  mindig  az  audioszintet  mutatja  –  még  az  adó 
némításakor is. 

 
 

A   következő   adatok   alapján   végezhetjük   el   a   legoptimálisabb 
beállítást: 
• Hangos zene/énekhang: -30 és –20 dB között
• Prezentációk: -20 és –10 dB között
• Interjúk: -10 és 0 dB között
• Hangszerek:  

- elektromos gitár egytekercses hangszedővel: 
-10 és 0 dB között 

- elektromos gitár búgáskompenzáló 
hangszedővel: -20 és –10 dB között 
- gitárok aktív elektronikával 
- (aktív hangszedők, aktív hangszínszabályzók, 
piezo hangszedők) -30 és –20 dB között 
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AAFF OOuutt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSqquueellcchh 

Audiokimenet szintjének beállítása (csak EM 300 G2) 
 
Az „AF Out” menüben állíthatjuk be a vevők audiokimenetének szintjét. 
A  szintet  8  fokozatban  állíthatjuk  be.  Illesszük  hozzá  az  audiokimenet 
szintjét (AF OUT) a csatlakoztatott egység bemenetéhez. A következők 
alapján végezhetjük el a legoptimálisabb beállítást: 
 
 
Vonali bemenet szintje: 0 és +18 dB között 
Mikrofonbemenet szintje: -24 és -6 dB között 
 

 
Zajelnyomási küszöbérték beállítása (csak EM 300 G2) 
 
A vevő zajelnyomását a „Squelch” menüben állíthatjuk be. 
A   zajelnyomás   megszünteti   a   zavaró   hangokat   az   adó   kikapcsolt 
állapotában. Az olyan hangokat is elfojtja, melyek elégtelen 
adóteljesítmény fellépése esetén keletkeznek. 
 
 
Megjegyzés: 
A   zajelnyomási   küszöbérték   beállításának   megváltoztatása   előtt,   a 
csatlakoztatott erősítő hangerejét állítsuk minimálisra. 
 
 
A három lehetséges zajelnyomási szint közül választhatunk: 
• LO = alacsony
• MID   = közép
• HI = magas

 

A  „Low”  beállítás  kiválasztásával  csökkentjük,  a  „High”  kiválasztásával 
pedig   növeljük   a   zajelnyomási   küszöbértéket.   Az   adó   kikapcsolt 
állapotában  állítsuk  be  a  zajelnyomási  küszöbértéket  arra  a  lehető 
legalacsonyabb beállításra, ami még elnyomja a sziszegő hangokat. 

 

 
FONTOS! Megjegyzés: 

A  zajelnyomási  küszöbérték  túl  magas  szintre  történő  beállításakor  az 
átviteli   tartomány   lecsökken.   Ezért   mindig   próbáljuk   meg   a   lehető 
legalacsonyabb szintre beállítani a küszöbértéket. 
A „Squelch” menü beállítási üzemmódjában a ▼ gomb legalább három 
másodpercing történő lenyomva tartásával kikapcsolhatjuk a 
zajelnyomást. Ekkor az „Off” felirat jelenik meg a kijelzőn. Amennyiben 
nem  érkezik  RF  jel,  sziszegő  hang  hallható.  Ezt  a  beállítást  csak 
tesztelési célból használjuk. 
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DDIISSPPLLYY 
DDiissppllaayy 

Standard kijelző kiválasztása 
 

A standard kijelzőt a „Display” menüben választhatjuk ki: 
 
 
EM 300 G2 rack-be szerelhető adókészülék 

Választható standard kijelző A standard kijelző tartalma 
"Main" 
(standard kijelző) 

 
 
 

"Frequency" 
(a frekvencia kijelzése) 

 
 
 

"Bank/Channel" 
(a  csatornabank  és  csatornaszám 
kijelzése) 

 
 

"Name" 
(a   szabadon   kiválasztható   nevek 
megjelenítése) 

 
 

"AF meter" 
(az AF szint grafikus megjelenítése) 

 
 
 

"Second RF" 
(a két diverzitás szekció RF 
szintjeinek megjelenítése) 

 
 
 
 

SK 300 G2 mobil adó és SKM 300 G2 rádiófrekvenciás mikrofon 
Választható standard kijelző A standard kijelző tartalma 
"FREQ" 

 
 
 
 

"NAME" 
 
 
 
 

"CHAN" 
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NNAAMMEE 
NNaammee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RREESSEETT 
RReesseett 

 
 
 
 
 
 

PPIILLOOTT 
PPiilloott 

Név beírása 
 
A  „NAME”  menüben  minden  egyes  adónak  és  vevőnek  adhatunk  egy 
szabadon  választott  nevet.  Például  beírhatjuk  az  előadó  nevét,  akihez 
hozzáigazítottuk a beállításokat. 
A  legfeljebb  hat  karakterből  álló  nevet  megjeleníthetjük  a  standard 
kijelzőn is. A karakterek az alábbi típusúak lehetnek: 
• Betűk (ékezetek nélkül) 
• Számok 0- tól 9- ig, 
• Speciális karakterek, pl ( ) - . _ és szóközök. 
A név beírása a következő módon végezhető el: 
► A SET gomb megnyomásával lépjünk be a „Name” menü beállítási 

üzemmódjába. Az első szegmens elkezd villogni a kijelzőn. 
► A  ▲/▼  gombokkal  választhatjuk  ki  a  karaktert.  A  ▲/▼  gombok 

rövid   megnyomásakor   a   kijelző   előre   vagy   vissza   ugrik   a 
következő  karakterre.  A  gombok  lenyomva  tartásakor  a  kijelző 
folyamatosan továbblép. 

► A   SET   gomb   megnyomásával   továbbléphetünk   a   következő 
szegmensre és kiválaszthatjuk a következő karaktert. 

► A  teljes  név  beírását  követően  nyomjuk  meg  a  SET  gombot  a 
beállítások mentéséhez és az előző menüszintre történő 
visszalépéshez. 

 

 
A gyári alapértelmezett beállítások betöltése 
 
A gyári alapértelmezett beállítások betöltése a „Reset” menü 
használatával   végezhető   el.   Csak   a   mérőhang   beállítása   marad 
változatlan.  A  visszaállítás  után  a  készülék  újraindul  és  a  kijelzőn 
megjelenik a standard kijelzés. 
 

 
A mérőhang elküldésének vagy kiértékelésének 
aktiválása/inaktiválása 
 
A   „PILOT”   menüben   aktiválhatjuk   vagy   inaktiválhatjuk   az   adók 
mérőhangjának elküldését vagy a vevők mérőhangjának kiértékelését. 
A  mérőhang  támogatja  a  zajelnyomás  funkciót  (Squelch)  és  védelmet 
nyújt más készülékekről érkező RF jelek miatt keletkező interferenciával 
szemben. Az adó hozzáad az elküldött jelhez egy nem hallható jelet, az 
úgynevezett mérőhangot. A vevő érzékeli és kiértékeli a mérőhangot, így 
azonosítani tudja a megfelelő adó jelét és el tudja némítani a többit. 
Az   ew   300   termékcsalád   adói   (első   generáció)   nem   képesek 
mérőhangok  elküldésére,  a  sorozat  vevői  (első  generáció)  pedig  nem 
képesek  a  mérőhangok  elemzésére.  Viszont  az  ew  300  termékcsalád 
készülékeit  összeköthetjük  az  ew  300  G2  termékcsalád  készülékeivel 
(második generáció). 
A készülékek összekötésekor vegyük figyelembe a következő 
szempontokat: 
• Az  ew  300  G2  adó  és  ew  300  G2  vevő  párosítása  esetén:  az 

adónál és a vevőnél is aktiválni kell a mérőhang funkciót. 
• Az  ew  300  adó  és  ew  300  G2  vevő  párosítása  esetén,  vagy 

fordítva: a mérőhang funkciót inaktiválni kell az ew 300 G2 adónál 
vagy vevőnél. 
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LLOOCCKK 
LLoocckk 

 
 
 

LLCCDD--CCoonnttrr 
 
 
 
 
 
 

EEXXIITT 
EExxiitt 

Billentyűzár üzemmód aktiválása/inaktiválása 
 
A „Lock” menüben aktiválhatjuk vagy inaktiválhatjuk   a billentyűzár 
üzemmódot. 
A  billentyűzár  funkció  megakadályozza  működés  közben  a  vevő 
vagy   adó   véletlenszerű   programozását   vagy   kikapcsolását.   A 
kijelzőn megjelenő kulcs ikon jelzi a billentyűzár aktív állapotát. 
A billentyűzár inaktiválásához nyomjuk meg először a SET gombot. 
Majd   a   /    gombok   segítségével   válasszuk   ki   a   „Lock   off” 
menüpontot. 
A SET gomb megnyomásával hagyjuk jóvá választásunkat. Ezután a 
gombok a megszokott módon funkcionálnak. 
 
 
 
A  grafikus  kijelző  képélességének  beállítása  (csak 
EM 300 G2) 
 
Az "LDC Contr" menüben 16 fokozat közül választva állíthatjuk be a 
grafikus kijelző képélességét. 
 
 
 
Kilépés a menürendszerből 
 
Az  „Exit”  menü  használatával  léphetünk  ki  a  menürendszerből  és 
visszatérhetünk a standard kijelzéshez. 
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Hibakeresés 
 
 

Hibalista 
 

Probléma Lehetséges ok Hibajavítás
Nincs kijelzés Az elemek vagy az akkupack

lemerült 
Cseréljük ki az elemeket illetve
töltsük fel az akkupackot 

Nincs csatlakoztatva a
tápegység (EM 300 G2) 

Ellenőrizzük a tápegység 
csatlakoztatását 

Nincs RF jel Az adó és a vevő nem azonos
csatornára vannak beállítva 

Állítsuk be az adót és a vevőt
ugyanarra a csatornára 

Az adó a hatótávolságon kívül
van 

Ellenőrizzük a zajelnyomási 
küszöbérték beállításait (lásd a 
„Zajelnyomási küszöbérték 
beállítása (csak EM 300 G2)” 
fejezetet) vagy csökkentsük az 
adó- és vevőantenna közötti 
távolságot 

RF jel hozzáférhető, 
nincs audiojel, 
a „MUTE” felirat jelenik meg a 
kijelzőn 

Az adó némítva van („MUTE”) Némítás funkció kikapcsolása
A vevő zajelnyomási
küszöbértéke túl magasra van 
beállítva 

Lásd a „Zajelnyomási 
küszöbérték beállítása (csak EM 
300 G2)” fejezetet 

Az adó nem továbbít
mérőhangot 

Lásd „A mérőhang elküldésének
vagy kiértékelésének aktiválása/ 
inaktiválása” fejezetet 

Az audiojelet erős háttérzaj
kíséri 

Az adó érzékenysége túl
alacsonyra van beállítva 

Lásd az „Érzékenység beállítása
(csak adók)” fejezetet 

A vevő AF kimenőszintje túl
alacsonyra van beállítva 

Lásd „Az audiokimenet 
szintjének beállítása (csak EM 
300 G2)” fejezetet 

Torzított audiojel Az adó érzékenysége túl
magasra van állítva 

Lásd az „Érzékenység beállítása
(csak adók)” fejezetet 

A vevő AF kimenőszintje túl
magasra van állítva 

Lásd „Az audiokimenet 
szintjének beállítása (csak EM 
300 G2)” fejezetet 

Nem hozzáférhető valamelyik 
csatorna 

A kereső funkció RF jelet észlelt
ezen a csatornán, ezért a 
csatorna blokkolásra került 

Lásd a „Szabad csatornák 
keresése csatornabankokban 
(csak EM 300 G2)” fejezetet 

A keresés közben nem
kapcsoltuk ki a csatornán 
működő adók valamelyikét 

Lásd a „Többcsatornás 
működtetés” fejezetet 

 
 
 

Amennyiben  a  táblázatban  olvasható  megoldások  nem  segítenek  a  problémák  elhárításában  vagy  a 
táblázatban nem található gondok merülnek fel, kérjen segítséget a Sennheiser márkakereskedőtől. 
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Ötletek és javaslatok 

 
 
 

… ME 2 és ME 4 csiptetős mikrofonok 
• A   lehető   legkisebb   szintingadozás   –   amikor   a   felhasználó   elfordítja   a   fejét   a   mikrofontól   – 

biztosításához a mikrofont teljesen középre helyezzük. 
• A  túlzott  izzadás/nedvesség  elleni  védelem  érdekében  kerüljük  a  mikrofon  közvetlen  érintkezését 

bőrünkkel. 
• Óvatosan  helyezzük  fel  a  mikrofont,  és  úgy  csatlakoztassuk  a  kábelt,  hogy  elkerüljük  a  súrlódásból 

eredő zajokat. 
• Az  ME  4  irányított  mikrofont  mindig  szélvédővel  használjuk  és  mindig  a  hangforrás  felé  irányítsuk 

(vagyis a száj felé). 
 
 

… ME 3 fejmikrofon 
• A mikrofont mindig "popshield"-el használjuk és a száj sarkánál helyezzük el. 
• A   mélyhang-visszaadást   módosíthatjuk   a   mikrofontól   mért   beszédtávolság   növelésével   vagy 

csökkentésével. 
• Ellenőrizzük,  hogy  a  hangbemeneti  nyílás  ténylegesen  a  száj  felé  van-e  irányítva.  A  hangbemeneti 

nyílást egy kis pont jelzi. 
 
 

… SK 300 G2 mobil adó 
• Ellenőrizzük, hogy az antenna és a mikrofonkábel nem keresztezi-e egymást. 
• Az  antenna  szabadon  lógjon  és  legalább  egy  centiméterre  legyen  a  testtől.  Az  antenna  nem 

érintkezhet közvetlenül a bőrrel. 
• Az optimális eredmény eléréséhez ellenőrizzük az adó érzékenységének beállítását. 

 
 

… SKM 300 G2 vezetéknélküli mikrofon 
• Az   SKM   300   G2   vezetéknélküli   mikrofont   mindig   a   mikrofonház   közepénél   fogjuk   meg. 

A hangbemeneti nyílás kosarának közelében történő megfogás befolyásolja a mikrofon érzékenységi 
jelleggörbéjét, a ház alsó részén történő megfogás pedig csökkenti az átviteli tartományt. 

• A mélyhang-visszaadást módosíthatjuk a mikrofontól beszédtávolság növelésével vagy 
csökkentésével. 

• Az optimális eredmény eléréséhez ellenőrizzük az adó érzékenységének beállítását. 
 
 

… optimális vétel 
• Az átviteli távolság nagyrészt a földrajzi fekvéstől függ, így lehet 10 méter, de akár 150 méter is. Az 

adó- és vevőantennák között szabad látótávolságnak kell lennie. 
• Amennyiben  az  EM  300  G2  vevőnél  nem  megfelelőek  a  vételi  körülmények,  használjunk  kettő  – 

antennakábelen keresztül csatlakoztatott – külső antennát. 
• A vevő túlmodulálásának elkerüléséhez, az adó- és vevőantennák között legalább 5 méter távolságnak 

kell lennie. 
• Ne  helyezzünk  a  vevőantennák  50  centiméteres  körzetébe  fémtárgyakat  (mint  például  kereszttartók 

vagy vasbeton fal). 
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… többcsatornás működtetés 
• Többcsatornás   működtetés   esetén   a   csatornákat   csak 

csatornabankban használhatjuk.  Minden  egyes 
csatornabank  („1”-től  „8”-ig)  négy,  intermodulációmentes 
gyárilag   beállított   frekvenciát   alkalmaz.   A   lehetséges 
frekvenciakombinációkhoz lapozzuk fel a mellékelt 
frekvenciatáblázatot. A szabadon választható frekvenciákat 
a „TUNE” menüben adhatjuk meg, és az „U” 
csatornabankban menthetjük el. 

• Több adó együttes alkalmazásakor a vételzavar elkerülése 
érdekében  az  adók  legalább  20  centiméteres  távolságra 
legyenek egymástól . 

• A  többcsatornás  alkalmazás  esetén  használjunk  speciális 
tartozékokat (lásd a „Tartozékok” fejezetet). 

 
Gondozás és karbantartás 

 
A   készülékeket   rendszeresen   tisztítsuk   nedves   törlőkendő 
segítségével. 

 
 

Megjegyzés: 
Kerüljük a tisztítószerek vagy oldószerek használatát. 

 
 

Az SKM 300 G2 hangbemeneti kosarának tisztítását a 
következőképpen végezzük el: 
► Csavarjuk  (az  óramutató  járásával  ellentétes  irányban)  és 

vegyük le a hangbemeneti nyílás védőkosarát. 
► Vegyük ki a szivacsbetétet. 
► Nedves  törlőkendővel  töröljük  át  a  hangbemeneti  nyílás 

védőkosarának belső és külső felületét. 
► Tegyük vissza a szivacsbetétet. 
► Helyezzük  vissza  a  hangbemeneti  nyílás  védőkosarát  az 

SKM  300  G2  készülékre,  majd  csavarjuk  vissza jó erősen 
(vigyázzunk, nehogy elveszítsük a színes azonosítógyűrűt). 
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Kiegészítő információk 

 
 
HDX zajcsökkentés 

 

 
 
 

A rendszer alapvető jellemzői: 
A kábelnélküli G2 termékcsalád legújabban kifejlesztett tagja a Sennheiser HDX zajcsökkentő rendszerével 
van  szerelve,  amely  gondoskodik  a  rádiófrekvenciás  interferencia  csökkentéséről.  Több  mint  110  dB-el 
növeli a jel-zaj arányt a kábelnélküli hangátvitelnél. 
A  HDX  egy  szélessávú  kompandáló  rendszer,  amely  az  adó  audiojelét  2:1  arányban  (dB-ben  megadva) 
tömöríti  az  RF  kapcsolat  háttérzajszintje  fölé  emelés  céljából.  Így  a  110  dB-es  dinamikatartomány-szint 
csupán  55  dB-es  dinamikasávval  kerül  továbbításra,  ami  az  RF  kapcsolat  60  dB-es  háttérzajszintje  felett 
van. A vevőnél a jel hasonló arányban, de fordított irányban expandál 1:2 arányban, és így visszakerül az 
eredeti állapotába, ilyen módon csökkentve az RF zajt a vevő zajszintje alatt. 
A HDX rendszert különösen a minőségi vezetéknélküli mikrofonrendszerekhez fejlesztették ki. 

 
 

Megjegyzés: 
Csak  a  HDX  rendszerrel  felszerelt  adók  és  vevők  tudnak  megfelelően  egymással  működni.  Ha  egy  HDX 
nélküli  készülék  egy  HDX  rendszerrel  felszerelt  készülékkel  működik  együtt,  akkor  a  dinamikatartomány 
drasztikusan  lecsökken,  az  átvitel  pedig  tompítottá  válik.  A  HDX  rendszer  állandón  aktív  állapotban  van, 
tehát nem lehet kikapcsolni. 

 

 
Kábelnélküli átviteli rendszer 

 
Az ew 300 G2 sorozat megalkotásával a Sennheiser pontot tett az összekuszálódó kábeldzsungelek végére, 
és kábelnélküli készülékeivel teljes mobilitást tesz lehetővé. A rendszerek kizárólag UHF sávon működnek. 
Az  UHF  átvitel  rendkívül  megbízható  és  nincs  annyira  kitéve  a  vételzavar  fülsértő  hatásoknak,  mint  a 
túlzsúfolt VHF sáv – a tápegység, fénycsövek, hűtőberendezések, számítógépek stb. harmonikus összetevői 
gyakorlatilag   ki   vannak   zárva.   Az   UHF   rádióhullámok   beltéri   terjedési   sebessége   is   jobb   a   VHF 
hullámokéhoz  viszonyítva,  így  alacsonyan  tarthatjuk  a  rádiófrekvenciás  teljesítményt,  ami  többek  között 
előnyös  a  többcsatornás  rendszerek  használatánál.  Végül  pedig,  az  egész  világon  elfogadják  az  UHF 
frekvenciasávokat a vezetéknélküli mikrofonok használata esetén – sőt néhány országban engedély nélkül. 
Kettő adóféle létezik: a kézi adó önmagában egy teljes vezetéknélküli mikrofont testesít meg, a mobil adó 
pedig számos bemenetet képes fogadni, például: gömbkarakterisztikájú vagy kardioid hordozható mikrofont, 
fejmikrofont,  gitár/hangszer  közvetlen  bemenetét  és  az  opcionális  CL  2  vonali  bemenet  csatlakoztatására 
szolgáló kábelen keresztül beköthető segédegységeket. 
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Az adó érzékenységének megfelelő beállítás nélkülözhetetlen. Ha túlzottan magasra állítjuk, túlmodulálás és 
torzulás léphet fel, túlságosan alacsony szinten pedig alulmoduláltság jöhet létre és zajok jelentkezhetnek. 
Állítsuk  be  a  mikrofon  megfelelő  érzékenységét,  és  az  optimális  működés  eléréséhez  minden  egyes 
használat előtt ellenőrizzük a beállítást. 
A Sennheiser mini hordozható mikrofonjait több helyre is felszerelhetjük: hajra vagy ruhára (pl. nyakkendőre 
vagy gomblyukra) egyaránt rácsíptethetjük. Rögzítés után ellenőrizzük, hogy a mikrofon izzadság/nedvesség 
és smink ellen védve van-e. 

 

 
Zajelnyomás 

 
Mérőhangos zajelnyomás 
Az  adó  hozzáad  az  audiojelhez  egy  mérőhangot.  A  vevő  ellenőrzi  a  bejövő  audiojelekre  a  mérőhang 
elküldését. A jel hiányában a vevő audiokimenete még erős RF jel esetén is néma marad. 
Ez  a  módszer  megakadályozza,  hogy  az  erős,  interferenciát  okozó  jelek  az  adó  kikapcsolt  állapotában 
sziszegő hangot hozzanak létre a vevőben. 
A  funkció  használatához  mind  az  adóra,  mind  a  vevőre  aktiválni  kell  a  mérőhang  funkciót.  A  mérőhang 
funkció gyárilag „ON” (= aktiválva) módra van beállítva. 
Térerősségtől függő zajelnyomás 
A beérkező RF jel erősségétől függően, a vevő audiokimenete megnyitásra vagy némításra kerül. A vevő 
„Squelch” menüjében a zajelnyomási küszöbérték beállításánál három szint közül választhatunk (LO, MID, 
HI). 

 
Diversity-vétel (többutas vétel) 

 
Az EM 300 G2 vevő a True Diversity alapelven működik: 
A vevőantenna nemcsak a közvetlen jelúton érkező elektromágneses hullámokat fogadja, hanem a szoba 
falai,  ablakai,  mennyezete  és  berendezése  miatt  létrehozott  visszaverődött  jeleket  is.  Az  ilyen  hullámok 
szuperponálásakor vételi zavar keletkezik, mely „térerősségrés” elnevezés alatt ismert. Ebben az esetben 
megoldásként  szolgálhat  a  vevőantenna  áthelyezése.  Így  a  hordozható  adóknál  (melyek  egyben  mind 
vezetéknélküli  mikrofonok)  a  „térerősségrés”  egy  másik  adópozíció  esetén  fog  előfordulni.  Ezeket  a 
„térerősségréseket” csak a True Diversity alapelven működő vevők segítségével küszöbölhetjük ki. 
True Diversity alkalmazása esetén egy antenna és egy vevő helyett két antennát és két vevőt alkalmazunk. 
Az  antennák  térben  el  vannak  különítve.  Referenciaáramkör  segítségével  mindig  a  legerősebb  RF  jellel 
ellátott vevőszekció van a közös AF kimenetre rákapcsolva. Gyakorlatilag lehetetlen annak az előfordulási 
valószínűsége, hogy mindkét antennánál ugyanabban az időben jelenjen meg a „térerősségrés”. 
A vevő kijelzője mutatja az aktív diverzitás szekciót (I. vagy II.). 
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Műszaki jellemzők 

 
 
Rendszer 

 
RF jellemzők 
Moduláció Széles-sávú FM 
Frekvenciatartományok 518-554, 626-662, 740-776, 786-822, 830-866 MHz 
Átviteli/vételi frekvenciák 8 csatornabank, egyenként 8 gyárilag beállított csatornával 

1 csatornabank 8 szabadon választható csatornával 
(1440 frekvencia, 25 kHz-es lépésekben állítható) 

Kapcsolási sávszélesség 36 MHz 
Névleges/maximális 
frekvenciaingadozás 

± 24 kHz 
± 48 kHz 

Frekvenciatartás ≤ ±15 ppm 
 
 

AF jellemzők 
Zajcsökkentő rendszer Sennheiser HDX 
AF frekvencia-jelleggörbe 40 – 18.000 Hz 
Jel/zaj arány (1 mV és 
maximális ingadozást esetén) 
THD (névleges ingadozás és 1 
kHz esetén) 

≥ 110 dB (A) 
 
≤ 0.9 % 

 
 

Általános adatok 
Hőmérséklet-tartomány -10 °C és +55 °C között 
Szállítótáska mérete (mm) 380 x 370 x 70 

 
Szállítótáska tömege Kb. 3100 gramm 

 
 
Vevőkészülék 

 
RF jellemzők EM 300 G2 
Vétel alapelve True Diversity 
Érzékenység (HDX rendszer, 
maximális ingadozás) 

< 2.5 μV, 52 dBArms  jel/zaj arány esetén 

Szomszédos csatorna elvetése ≥ 68 dB 
Intermodulációs csillapítás ≥ 68 dB 
Blokkolás ≥ 72 dB 
Zajelnyomás 4 fokozat:   OFF 

LO: 5 dBμV 
MID: 15 dBμV 
HI: 25 dBμV 

Mérőhangos zajelnyomás Kikapcsolható 
Antennabemenetek 2 BNC csatlakozóaljzat 
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2,4 V 2,4 V
≤ 170mA ≤ 170mA

≤ 250 μA ≤ 250 μA

≥ 8 óra ≥ 8 óra

≥ 8 óra ≥ 8 óra

82 x 64 x 24 ∅50 x 225 
Kb. 158 gramm Kb. 450 gramm 

 
 

AF jellemzők 
AF kimeneti feszültség 
(1 kHzAF  maximális 
ingadozásnál) 

 
¼” (6,3 mm) jack aljzat (aszimmetrikus): + 12 dBu 
XLR csatlakozóaljzat (szimmetrikus): + 18 dBu 

 
 

A készülék jellemzői 
Áramellátás 10,5 – 16 V DC, névleges feszültség 12 V CD 
Teljesítményfelvétel Kb. 200 mA 
Méretek [mm] 212 x 145 x 38 
Tömeg Kb. 1100 gramm 

 
 

Adókészülékek 
RF jellemzők SK 300 G2 SKM 300 G2 
RF kimenőteljesítmény 
50 ohmnál 

30 mW típusú 

 
 

AF jellemzők 
Maximális 
bemenőfeszültség 
(csúcskilengésnél) 

 
Mikrofon 1,8 Vrms, aszimmetrikus - 
 

 
 
Vonal 2,4 Vrms - 

Bemenő impedancia Mikrofon 10 kΩ, aszimmetrikus - 
Vonal 1 MΩ - 

 
 

A készülék jellemzői 
Áramellátás 2 db AA méretű elem, 1,5 V 
Névleges feszültség 
Maximális 
áramfogyasztás 
névleges feszültségnél 
Áramfogyasztás 
kikapcsolt adó mellett 
Működési idő 
(elemekkel) 
Működés idő (BA 2015 
akkupackkal) 
Méretek [mm] 
Tömeg (elemekkel 
együtt) 
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ME 2 ME 3 ME 4 
kondenzátor Kondenzátor Kondenzátor 
20 mV / Pa 1,6 mV / Pa 40 mV / Pa 
Gömbkarakterisztikás Szuperkardioid Kardioid 
130 dB SPL 150 dB SPL 120 dB SPL 

   
   
MD 835 MD 845 MD 865 
dinamikus dinamikus dinamikus 
1,5 mV/Pa 1 mV/Pa 3 mV/Pa 
Kardioid Szuperkardioid Szuperkardioid
150 dB SPL 154 dB SPL 144 dB SPL 
Zöld Kék Piros 

 
 
Mikrofonok 

 
 
 

Jelátalakítás elve 
Érzékenység 
Hangérzékelés 
Max. SPL 

 
 

Mikrofonfejek 
 
 

Jelátalakítás elve 
Érzékenység 
Hangérzékelés 
Max. SPL 
Azonosítógyűrű színe 

 
 
 
Csatlakozók kiosztása 

 
 
 

EM 300 G2: 
1/4" (6,3 mm) sztereó jack 
dugasz, aszimmetrikus 

EM 300 G2: 
1/4" (6,3 mm) monó jack 
dugasz, aszimmetrikus 

EM 300 G2: 
XLR-3F csatlakozó, 
szimmetrikus 

 
EM 300 G2: 
DC csatlakozóaljzat a 
tápáramellátáshoz 

SK 300 G2: 
3,5 mm jack dugasz 
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Mikrofonok és mikrofonfejek sugárzási jelleggörbéi és frekvencia-jelleggörbéi 

 
Mikrofonok és mikrofonfejek sugárzási jelleggörbéi 

 
 
 

Mikrofonok és mikrofonfejek frekvencia-jelleggörbéi 
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Tartozékok 

 
 
 

MD 835 Mikrofonfej az SKM 300 G2 egységhez (zöld azonosítógyűrű), dinamikus, kardioid 
MD 845 Mikrofonfej az SKM 300 G2 egységhez (kék azonosítógyűrű), dinamikus, 

szuperkardioid 
ME 865 Mikrofonfej az SKM 300 G2 egységhez (piros azonosítógyűrű), kondenzátor, 

szuperkardioid 
MZW 1 Szélvédő és "popshield" az SKM 300 G2 egységhez 
MZQ 1 Mikrofonrögzítő csipesz az SKM 300 G2 egységhez 
ME 2 Hordozható mikrofon az SK 300 G2 egységhez, kondenzátor, 

gömbkarakterisztikájú 
ME 4 Hordozható mikrofon az SK 300 G2 egységhez, kondenzátor, kardioid 
ME 3 Fejmikrofon az SK 300 G2 egységhez, kondenzátor, szuperkardioid 
CI 1 Hangszerkábel az SK 300 G2 egységhez, 6,3 mm-es csatlakozóaljzattal 
CL 2 Vonali bemenet kábel az SK 300 G2 egységhez, XLR-3F csatlakozóval 
GA 2 19"-os rack-adapter 
AM 2 Antennaállvány az antennák GA 2 előlapjára történő felszereléséhez 

A 1031-U UHF antenna, passzív, körsugárzó, állványra szerelhető 
AB 2-A UHF antennaerősítő, 10 dB teljesítmény ASP 2 / NT 1-en 

keresztül 518 - 554 MHz 
AB 2-B  626 - 662 MHz 
AB 2-C  740 - 776 MHz 
AB 2-D  786 - 822 MHz 
AB 2-E  830 - 866 MHz 
GZL 1019-A1 / 5 / 10 Antennakábel BNC csatlakozókkal, 1 m / 5 m / 10 m 
ASP 2 Antennaszétosztó, 2 x 1:4 passzív, négy EM 300 G2 két A 1031-U /AB 2 

csatlakozóra történő csatlakoztatásához 
NT 1 Hálózati egység az ASP 2-höz 
CD 2 DC hálózati adapter, az SK 300 G2 külső 12 V DC tápellátásához (kettő AA méretű 

elem helyett) 
BA 2015 Akkupack az alábbi egységekhez: SK 300 G2 és SKM 300 G2 
L 2015 Töltő a BA 2015 akkupackhoz 
CC 2 Szállítótáska az ew 300 G2 rendszerhez 
KEN 8 színkódolt azonosítósapka az SKM 300 G2 egységhez 
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Garancia 

 
A  Sennheiser  termékekre  a  beszerzéstől  számított  24  hónapos  garanciát  vállalunk.  A  garanciális  kötelezettség  
alól kivételt  képeznek  a  tartozékok,  újratölthető  és  eldobható  akkumulátorok.  Ezek  a  részegységek  jellegüknél  
fogva rövidebb üzemelési idővel rendelkeznek, és élettartamuk függ a használat gyakoriságától is. 
A  garanciális  időszak  az  első  beszerzés  időpontjától  számít.  Ennélfogva  javasoljuk,  hogy  őrizze  meg  a  számlát  
a beszerzési  időpontjának  igazolásához.  A  bizonylat  nélkül  nem  térítjük  meg  a  javítási  költségeket  (a  bizonylatot  
a Sennheiser szervizeléssel megbízott cége ellenőrzi). 
A  garanciális  szerviz  ingyenesen  tartalmazza  az  alábbiakat:  részegységek  kiszerelése,  gyártási  hibák  
megszüntetése javítással   vagy   cserével,   ideértve   az   egyes   elemeket,   illetve   az   egész   berendezést.   
Garanciális   igények   nem támaszthatók   nem   rendeltetésszerű   használat   (pl.   működtetési   hiba,   mechanikus   
rongálás,   nem   megfelelő tápfeszültség), kopás, vis major esetén, és abban az esetben, ha a hiányosság ismert volt 
már a termék beszerzésekor. 
A garancia érvényét veszti, ha a berendezést illetéktelen személy vagy szerviz manipulálja. 
Amennyiben  garanciális  igénye  merül  fel,  a  berendezést  annak  tartozékaival  együtt,  illetve  a  vételt  igazoló  
számlát jutassa el a megbízott szervizbe. A szállítási rongálódások minimalizálása érdekében javasoljuk az eredeti 
csomagolás használatát. Az eladóval szemben fennálló, adásvételi szerződéssel kapcsolatos törvényes jogokat ez a 
garancia nem érinti. 

 
 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
 

A SENNHEISER electronic GmbH & Co. KG 
Am Labor 1, D-30900 Wedemark 

 
kijelenti, hogy az alábbi 

 
 

AC 2 Aktív antennás egység 
SK 100/300/500 G2 Zsebadó 
SKM 100/300/500 G2 Kézi adókészülék 
SKP 100/500 G2 Dugaszolható adókészülék 
SR 300 G2 Sztereó adókészülék 

 
 

megfelel az EGK 89/336/EGK, és a R&TTE 1999/5/EK irányelvek alapkövetelményeinek. 
A fent említett irányelvek követelményeinek betartására az alábbi szabványok szolgáltak: 

ETS 300 445 
ETS 300 422 

 
 

Wedemark, 2003. október 

 
Klaus Willemsen 

Projektvezető 
Termékmenedzser 

 
Fontos megjegyzés: 
A berendezés üzembehelyezése előtt olvassa el és tartsa be a felhasználási ország törvényes előírásait! 

 
 

 


