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Mikrofony bezprzewodowe Evolution serii ew 100 G2 str. 6 
 

Serią ew 100 G2 Sennheiser oferuje muzykom, amatorom techniki audio i video nowoczesny i zaawansowany 
technicznie system transmisji na falach radiowych z wysoką niezawodnością pracy oraz prostą i komfortową 
obsługą. Wszystkie nadajniki i odbiorniki zapewniają transmisję bezprzewodową studyjnej jakości. 
Niezawodność transmisji wynika z zastosowania: 
● techniki syntezy częstotliwości PLL oraz techniki mikroprocesorowej 
● procesu redukcji szumów HDX 
● transmisji tonu pilotującego do sterowania bramki szumowej (Squelch)  
● techniki odbioru różnicowego „True-Diversity” w odbiornikach stacjonarnych 
● funkcji wyszukiwania wolnych kanałów 
 

System banków kanałów 
 

Do wyboru jest pięć zakresów częstotliwości w paśmie UHF z 1440 częstotliwościami nadawczo/odbiorczymi w 
każdym z zakresów. Zestawy serii ew 100 G2 są oferowane na następujące zakresy: 
Zakres A:  518 do 554  MHz 
Zakres B:  626 do 662  MHz 
Zakres C:  740 do 776  MHz 
Zakres D:  786 do 822  MHz 
Zakres E:  830 do 866  MHz 
Wszystkie nadajniki i odbiorniki mają dziewięć banków częstotliwości z czterema kanałami. 
W bankach „ 1” do „8”  w każdym z kanałów są fabrycznie zaprogramowane częstotliwości nadawczo/odbiorcze 
(wykaz w załączonej tabeli). Częstotliwości są stałe i uwzględniają regulacje prawne wybranych krajów.  
W banku „U” (bank użytkownika) mogą być wybrane i zapamiętane dowolne częstotliwości. 
Wstępne zaprogramowanie częstotliwości w bankach 1 do 8 ma następujące zalety: 
● urządzenia można szybko i w prosty sposób wprowadzić do eksploatacji 
● urządzenia w systemie wielokanałowym nie zakłócają się wzajemnie 
 

Zastosowanie i elementy składowe zestawów str. 7  
 

Zastosowanie 
EW 112   teatr, moderacja - studio radiowe, telewizyjne  
EW 122  teatr, moderacja - sale z nagłośnieniem np.: konferencyjne, wykładowe 
EW 152  sport (aerobik), śpiew 
EW 172  instrumenty muzyczne 
EW 135  moderacja, śpiew - zestaw z mikrofonem do ręki 
EW 145  śpiew - zestaw z mikrofonem do ręki  
EW 165  śpiew, moderacja - zestaw z mikrofonem do ręki 
EW 100-ENG uniwersalny zestaw do kamery 
EW 112-p do kamery, moderacja 
EW 122-p do kamery, moderacja w głośnym otoczeniu 
EW 135-p do kamery, - moderacja, śpiew - zestaw z mikrofonem do ręki 
 

Elementy składowe zestawów. 
EW 112  EM 100 + SK 100 + ME 2 + NT 2 + 2 baterie + 2 anteny + instrukcja obsługi  
EW 122  EM 100 + SK 100 + ME 4 + NT 2 + 2 baterie + 2 anteny + instrukcja obsługi 
EW 152  EM 100 + SK 100 + ME 3 + NT 2 + 2 baterie + 2 anteny + instrukcja obsługi 
EW 172  EM 100 + SK 100 + kabel instrument. + NT 2 + 2 baterie + 2 anteny + instrukcja obsługi 
EW 135  EM 100 + SKM 135 + uchwyt mikrofon. + NT 2 + 2 baterie + 2 anteny + instrukcja obsługi 
EW 145  EM 100 + SKM 145 + uchwyt mikrofon. + NT 2 + 2 baterie + 2 anteny + instrukcja obsługi 
EW 165  EM 100 + SKM 165 + uchwyt mikrofon. + NT 2 + 2 baterie + 2 anteny + instrukcja obsługi 
EW 100-ENG EK 100 + kabel z wtykiem kątowym jack 3,5 + kabel z wtykiem XLR +  uchwyt montażowy 

do kamery + SK 100 + ME 2 + SKP 100 + 6 baterii + instrukcja obsługi  
EW 112-p EK 100 + kabel z wtykiem kątowym jack 3,5 + kabel z wtykiem XLR +  uchwyt montażowy 

do kamery + SK 100 + ME 2 + 4 baterie + instrukcja obsługi  
EW 122-p EK 100 + kabel z wtykiem kątowym jack 3,5 + kabel z wtykiem XLR +  uchwyt montażowy 

do kamery + SK 100 + ME 4 + 4 baterie + instrukcja obsługi  
EW 135-p EK 100 + kabel z wtykiem kątowym jack 3,5 + kabel z wtykiem XLR +  uchwyt montażowy 

do kamery + SKM 135 + uchwyt mikrofonowy + 4 baterie + instrukcja obsługi  



 
Elementy regulacyjne str. 8  
 

Odbiornik stacjonarny EM 100 G2 
 

Elementy regulacyjne     Panel wyświetlacza LCD    
1  Wyświetlacz LCD     1  Wskaźnik banku „1 .... 8, U” 
2  Przycisk ▲ (w górę)     2  Wskaźnik kanału „1 .... 4”  
3  Przycisk ▼ (w dół)     3  Symbol wskaźnika banku i kanału „B.CH” 
4  Przycisk SET (ustaw)     4  Wskaźnik alfanumeryczny 
5  Przycisk POWER  (zasilanie) z funkcją ESC (przerwij) 5  Symbol wskaźnika częstotliwości „MHz” 
6  Uchwyt mocowania kabla zasilającego   6  Wskaźnik LOW BAT odbieranego odbiornika 
7  Gniazdo  do podłączenia zasilania (DC IN)  7  Sygnalizacja włączenia blokady klawiszy 
8  Gniazdo XLR-3 (męskie) sygnału wyjściowego audio, 8  Wskaźnik sygnału radiowego RF, 8-poziomowy 
    sygnał symetryczny (AF OUT BAL)   9  Wskaźnik sygnału audio AM , 8-poziomowy       
9  Gniazdo jack 6,3 mm sygnału wyjściowego audio,      z sygnalizacją przesterowania „PEAK” 
    sygnał niesymetryczny (AF OUT UNBAL)  10 Wskaźnik „PILOT”  (sygnalizacja włączenia  
10 Złącze serwisowe (DATA)        układu sterowania sygnałem pilotującym) 
11 Gniazdo BNC, wejście antenowe I   11 Wskaźnik odbioru Diversity 
12 Tabliczka znamionowa          (aktywna antena I lub II) 
13 Gniazdo BNC, wejście antenowe II  12 „MUTE” wskaźnik sygnalizacji włączenia   

     układu wyciszenia sygnału audio 
 

Odbiornik miniaturowy EK 100 G2 str. 9 
 

Elementy regulacyjne     Panel wyświetlacza LCD    
1  Wyjście sygnałowe, gniazdo jack 3,5 mm   1  Wskaźnik alfanumeryczny 
     sygnał niesymetryczny     2  Symbol wskaźnika banku i kanału „B.CH” 
2  Antena      3  Symbol wskaźnika częstotliwości „MHz”   
3  Sygnalizator stanu pracy i baterii, czerwona dioda LED 4  Czteropoziomowy wskaźnik stanu baterii 
    (ON/LOW BAT)     5  Sygnalizacja włączenia blokady klawiszy 
4  Sygnalizator odbioru sygnału w. cz. zielona dioda LED 6  Wskaźnik „PILOT”  (sygnalizacja włączenia 
5  Przycisk SET (ustaw)         układu sterowania sygnałem pilotującym 
6  Przycisk „huśtawkowy” ▼/▲ (w dół/w górę)  7  „MUTE” wskaźnik sygnalizacji wyciszenia      
7  Pojemnik baterii         sygnału audio 
8  Pokrywa pojemnika baterii     8  Wskaźnik sygnału audio, 7-poziomowy 
9  Przycisk odblokowujący pokrywę baterii   9  Wskaźnik sygnału radiowego, 7-poziomowy       
10 Przycisk włącz/wyłącz (ON/OFF) z funkcją ESC (przerwij) 
11 Wyświetlacz LCD      
 

Nadajnik miniaturowy SK 100 G2  str. 10 
 

Elementy regulacyjne     Panel wyświetlacza LCD    
1  Wejście sygnałowe, mikrofonu i instrumentu (MIC/LINE) 1  Wskaźnik alfanumeryczny 
     gniazdo jack 3,5 mm     2  Symbol wskaźnika banku i kanału „B.CH” 
2  Antena      3  Symbol wskaźnika częstotliwości „MHz”   
3  Sygnalizator stanu pracy i baterii, czerwona dioda LED 4  Czteropoziomowy wskaźnik stanu baterii 
    (ON/LOW BAT)     5  Sygnalizacja włączenia blokady klawiszy 
4  Sygnalizator przesterowania, żółta dioda LED (AF-PEAK) 6  Wskaźnik „PILOT”  (sygnalizacja włączenia 
5  Przycisk SET (ustaw)         układu sterowania sygnałem pilotującym 
6  Przycisk „huśtawkowy” ▼/▲ (w dół/w górę)  7  „MUTE” wskaźnik sygnalizacji wyciszenia      
7  Pojemnik baterii         sygnału wejściowego audio 
8  Pokrywa pojemnika baterii     8  Wskaźnik sygnału audio, 7-poziomowy 
9  Przycisk odblokowujący pokrywę baterii     
10 Przycisk włącz/wyłącz (ON/OFF) z funkcją ESC (przerwij) 
11 Wyświetlacz LCD  
12 Włącznik wyciszenia sygnału MUTE  
 
 
 



 

Nadajnik wtyczka transmisyjna SKP 100 G2 str. 11 
 

Elementy regulacyjne     Panel wyświetlacza LCD    
1  Wejście mikrofonowe niesymetryczne, gniazdo XLR-3  1  Wskaźnik alfanumeryczny 
2  Mechaniczna blokada złącza XLR-3   2  Symbol wskaźnika banku i kanału „B.CH” 
3  Wyświetlacz LCD     3  Symbol wskaźnika częstotliwości „MHz”   
4  Przycisk SET (ustaw)     4  Czteropoziomowy wskaźnik stanu baterii 
5  Przycisk ▼ (w dół)     4  Czteropoziomowy wskaźnik stanu baterii 
6  Przycisk ▲ (w górę)     5  Sygnalizacja włączenia blokady klawiszy 
7. Sygnalizator stanu pracy i baterii, czerwona dioda LED 6  Wskaźnik „PILOT”  (sygnalizacja włączenia 
    (ON/LOW BAT)            układu sterowania sygnałem pilotującym 
8  Przycisk ON/OFF włącz/wyłącz  z funkcją ESC (przerwij) 7  „MUTE” wskaźnik sygnalizacji wyciszenia      
9  Pokrywa pojemnika baterii        sygnału wejściowego audio 
10 Włącznik wyciszenia sygnału MUTE   8  Wskaźnik sygnału audio, 7-poziomowy 
 

Mikrofon do r ęki SKM 100 G2 str. 12 
 

Elementy regulacyjne     Panel wyświetlacza LCD    
1  Kosz kapsuły mikrofonowej    1  Wskaźnik alfanumeryczny 
2  Pierścień kolorowy do oznaczania typu przetwornika 2  Symbol wskaźnika banku i kanału „B.CH” 
    zielony: przetwornik MD 835    3  Symbol wskaźnika częstotliwości „MHz”   
    niebieski: przetwornik MD 845    4  Czteropoziomowy wskaźnik stanu baterii 
    czerwony: przetwornik ME 865    5  Sygnalizacja włączenia blokady klawiszy 
3  Obudowa (rękojeść) mikrofonu    6  Wskaźnik „PILOT”  (sygnalizacja włączenia 
4  Pojemnik baterii (wewnątrz obudowy)       układu sterowania sygnałem pilotującym 
5  Moduł wyświetlacza     7  „MUTE”  wskaźnik sygnalizacji wyciszenia      
6  Wyświetlacz LCD         sygnału wejściowego audio 
7  Obrotowy pierścień osłaniający elementy regulacyjne 8  Wskaźnik sygnału audio, 7-poziomowy 
    po przekręceniu dostęp do następujących elementów:     
    8    Przycisk SET (ustaw)   
    9    Przycisk ▼ (w dół)  

10  Przycisk ▲ (w górę) 
    11  Sygnalizator stanu pracy i baterii, czerwona dioda LED  
         (ON/LOW BAT) 
    12 Przycisk ON/OFF włącz/wyłącz  z funkcją ESC (przerwij)  
    13 Włącznik wyciszenia sygnału MUTE  
  

Wskazania stanu pracy odbiornika str. 13 
 

Sygnalizacja stanu pracy i baterii (tylko EK 100 G2) 
Czerwona dioda LED (LOW BAT/ON) 3 informuje o stanie pracy odbiornika EK 100 G2: 
Czerwona dioda świeci: odbiornik włączony, stan baterii (akumulatora BA 2015) wystarczający 
Czerwona dioda miga: stan baterii (akumulatora BA 2015) zapewnia tylko krótki czas pracy (LOW BAT) ! 
Dodatkowe informacje o stanie naładowania baterii (akumulatora BA 2015) na wyświetlaczu LCD 4: 
3 segmenty  stan naładowania  ca 100 % 
2 segmenty  stan naładowania  ca   70 % 
1 segmenty  stan naładowania  ca   30 % 
Symbol baterii pulsuje LOW BAT  
 

Wskazanie stanu baterii odbieranego nadajnika (tylko EM 100 G2) 
Gdy stan naładowania baterii lub akumulatora w nadajniku jest tak niski, że baterie lub akumulator muszą być 
wkrótce wymienione (LOW BAT), nadajnik transmituje do odbiornika stacjonarnego EM 100 G2 sygnał 
informacyjny. W wyświetlaczu odbiornika pojawia się wtedy pulsujący symbol baterii 6. 
 

Wskaźnik MUTE 
Wskaźnik „MUTE” 12 lub 7 pojawia się gdy 
● sygnał radiowy odbieranego nadajnika jest za słaby 
● sygnał wejściowy nadajnika jest wyciszony (przy włączonej transmisji sygnału pilotującego lub włączonym   
  sterowaniu sygnałem pilotującym) 
Wskaźnik sygnału radiowego (tylko EK 100 G2) 
Odbiornik EK 100 G2  ma na przedniej ściance zieloną diodę LED 4, która świeci się gdy sygnał  radiowy jest 
odbierany 



Wskaźnik wysterowania odbieranego nadajnika  str. 14  
Wskaźnik sygnału audio (AF) pokazuje wysterowanie odbieranego nadajnika. 
Jeżeli sygnał wejściowy w nadajniku jest za duży, wskaźnik sygnału audio (AF) w odbiorniku pokazuje pełne 
wychylenie. 
 

Wskaźnik sygnału pilotującego. 
Wskaźnik „PILOT”  6 świeci gdy włączone jest sterowanie sygnałem pilotującym (spójrz „Transmisja sygnału 
pilotującego oraz włączanie/wyłączanie sterowania sygnałem pilotującym”  na str. 37). 
 

Wskaźnik Diversity (tylko EM 100 G2) 
Odbiornik pracuje z systemem odbioru różnicowego True-Diversity. 
Wskaźnik Diversity 11 informuje który tor odbiorczy jest aktywny, tor I (z anteną I) czy tor II (z anteną II). 
 

Podświetlenie wskaźnika (tylko EK 100) 
Po naciśnięciu  przycisków wskaźnik jest podświetlany przez ok. 15 sekund.  
 

Wskazania stanu pracy nadajnika  str. 15 
 

Sygnalizacja stanu pracy i baterii  
Czerwona dioda LED (LOW BAT/ON)  informuje o stanie pracy nadajnika: 
Czerwona dioda świeci: nadajnik włączony, stan baterii (akumulatora BA 2015) wystarczający 
Czerwona dioda pulsuje: stan baterii (akumulatora BA 2015) zapewnia tylko krótki czas pracy (LOW BAT) ! 
Dodatkowe informacje o stanie naładowania baterii (akumulatora BA 2015) na wyświetlaczu LCD: 
3 segmenty  stan naładowania  ca 100 % 
2 segmenty  stan naładowania  ca   70 % 
1 segmenty  stan naładowania  ca   30 % 
Symbol baterii pulsuje LOW BAT  
 

Wskaźnik MUTE 
Jeżeli nadajnik ma włączone wyciszenie sygnału wejściowego, na wyświetlaczu pojawia się symbol „MUTE” 7 
(spójrz „Wyciszenie nadajnika” na str. 25) 
 

Wskaźnik wysterowania 
Wskaźnik poziomu audio (AF) pokazuje wysterowanie nadajnika. 
 

Wskaźnik Peak (tylko SK 100 G2) 
Nadajnik SK 100 G2 ma na przedniej ściance żółtą diodę LED (AF PEAK) 4. Dioda świeci gdy sygnał 
wejściowy audio jest za wysoki (AF-Peak) i następuje przesterowanie nadajnika. Wskaźnik wysterowania audio 
(AF) pokazuje w momencie przesterowania pełne wychylenie.   
 

Wskaźnik sygnału pilotującego. 
Wskaźnik „PILOT”  6 świeci gdy włączona jest transmisja sygnału pilotującego (spójrz „Transmisja sygnału 
pilotującego oraz włączanie/wyłączanie sterowania sygnałem pilotującym”  na str. 37). 
 

Podświetlenie wskaźnika (tylko EK 100) 
Po naciśnięciu  przycisków wskaźnik jest podświetlany przez ok. 15 sekund.  
 

Uruchomienie str. 16 
 

Odbiornik stacjonarny EM 100 G2 
 

Montaż stopek przeciwślizgowych. 
Aby ograniczyć ślizganie się odbiornika  dostarczane są cztery samoprzylepne stopki z miękkiej gumy. 
► Spód obudowa w miejscach przyklejenia stopek należy oczyścić. 
► Stopki przykleić tak jak przedstawiono na rysunku. 
 

Uwaga! 
Powierzchnie mebli są pokrywane lakierami, politurami i tworzywami sztucznymi, na których mogą powstać 
plamy w wyniku kontaktu z innymi tworzywami sztucznymi. Przypadków takich, mimo starannego 
wykonywania badań stosowanych przez nas tworzyw, wykluczyć nie można. 
 

Podłączanie anten 
Anteny teleskopowe mogą być szybko i w prosty sposób podłączone. Nadają się one do wszystkich zastosowań, 
gdzie w dobrych warunkach odbioru przy niewielkich nakładach instalacyjnych, ma być uruchomiony system 
bezprzewodowy. 



► Podłączyć anteny do obu gniazd BNC 11 i 13 na tylnej ściance odbiornika. 
► Wysunąć anteny 14 i ustawić tak, aby tworzyły literę V. 
Jeżeli warunki odbioru nie są optymalne należy stosować anteny zewnętrzne. 
 

Podłączanie zasilacza. 
Odbiornik stacjonarny jest zasilany z zewnętrznego zasilacza.  
► Przeprowadzić kabel przez uchwyt mocowania kabla 6. 
► Wetknąć wtyk zasilacza do gniazda 7. 
 

Podłączanie wzmacniacza/miksera str. 17 
Gniazdo XLR 8 i gniazdo jack 6,3 mm 9 są połączone równolegle. Dlatego też do odbiornika stacjonarnego 
mogą być jednocześnie podłączone dwa urządzenia (np.; wzmacniacz, mikser). Poziom sygnału wyjściowego 
audio jest regulowany jednocześnie dla obu wyjść. 
► Podłącz wzmacniacz/mikser do gniazda XLR 8 lub gniazda jack 6,3 mm 9. 
     Informacje na temat połączeń symetrycznych i niesymetrycznych zawarte są w opisie na str. 45.  
► Korzystając z menu obsługi odbiornika, dostosuj poziom sygnału wyjściowego audio odbiornika (AF OUT)  
     do czułości wejściowej wzmacniacza względnie miksera (spójrz „Ustawienie poziomu sygnału audio (tylko  
     odbiornik)” na str. 35) . 
 

Złącze serwisowe. 
Złącze serwisowe 10 jest przeznaczone tylko do celów serwisowych. 
 

Montaż rakowy, montaż anten na przednim panelu. 
Do montażu jednego lub dwóch odbiorników w rak 19” niezbędny jest uchwyt montażowy GA 2 zawierający: 
● 2 kątowniki montażowe 15 
● 1 szynę połączeniową 16 
● 1 płytkę połączeniową 17 
● 2 zaślepki otworów anten 18 
●12 wkrętów M 3x6 
● 2 wkręty 6x10 
 

W przypadku montażu tylko jednego odbiornika, możliwe jest zamontowanie na panelu przednim anten 
odbiorczych. Niezbędny jest do tego zestaw montażowy AM 2 (opcjonalne akcesoria) zawierający: 
● 2 przedłużacze antenowe z przykręcanymi gniazdami BNC 19 i wtykami BNC 20  
● 2 podkładki 
● 2 nakrętki 
 

str. 18 
Montaż obok siebie dwóch odbiorników stacjonarnych. 
► Odbiorniki położyć obok siebie na płaskiej powierzchni spodami do góry. 
► Płytkę połączeniową 17 przyłożyć tak aby otwory w płytce i odbiornikach pokrywały się 
► Płytkę 17 przykręcić 8 wkrętami M 3x6. 
► Zahaczyć kątowniki montażowe 15 o przednie krawędzie obudów odbiorników 
► Każdy kątownik przykręcić dwoma wkrętami M 3x6   
► Wsunąć odbiorniki w rak 19” 
► Przykręcić kątowniki do raka. 
 

Montażu jednego odbiornika możliwy jest z użyciem szyny połączeniowej 16 stosowanej w miejsce drugiego 
odbiornika. 
► Zahaczyć kątowniki montażowe 15 o przednie krawędzie obudowy odbiornika 
► Każdy kątownik przykręcić dwoma wkrętami M 3x6   
► Przykręcić szynę połączeniową 16  do jednego z katowników montażowych 15 dwoma wkrętami M 6x10 
► Zaślepki, jeżeli nie przewidziano montażu anten na panelu przednim, wetknąć w otwory gniazd anten. 
► Wsunąć odbiornik w rak 19”. 
► Przykręcić kątowniki do raka. 
Montaż gniazd antenowych zestawu montażowego AM 2 na panelu przednim: 
► Przykręcić gniazda BNC 19 do szyny połączeniowej 16 z użyciem podkładek i nakrętek. 
► Wtyki BNC 20 podłączyć do gniazd BNC 11 i 13 odbiornika. 
► Wsunąć odbiornik w rak 19”. 
► Przykręcić kątowniki do raka. 
► Podłączyć obie anteny teleskopowe 14 do gniazd BNC 19. 
► Wysunąć anteny 14 i ustawić tak, aby tworzyły literę V. 

 



Odbiornik miniaturowy EK 100 G2 str. 19 
 

Wkładanie i wymiana baterii 
Odbiornik miniaturowy EK 100 G2 może być zasilany bateriami 1,5 V R 6 (ogniwa AA) jak również pakietami 
akumulatorowymi BA 2015 firmy Sennheiser. 
►Nacisnąć oba przyciski 9 i odchylić pokrywę baterii 8. 
►Włożyć dwie baterie lub pakiet akumulatorów BA 2015 jak przedstawiono na rysunku. Przy wkładaniu  
    uwzględnić polaryzację. 
► Zamknąć pojemnik baterii. Pokrywa 8 zatrzaskuje się w sposób słyszalny. 
Wskazówki: 
Aby zapewnić możliwie najwyższą niezawodność pracy, przy zasilaniu akumulatorowym należy używać jedynie 
pakietów akumulatorowych BA 2015. Pakiety ładować jedynie w ładowarkach L 2015. Oba są oferowane jako 
wyposażenie opcjonalne. 
Pakiet akumulatorowy ma zintegrowany sensor, którego stan jest odczytywany  przez układ elektroniczny 
odbiornika lub nadajnika i ładowarki.  
Sensor jest konieczny do realizacji następujących funkcji: 
● Uwzględnienie różnych charakterystyk napięciowych ogniw akumulatorowych. Korygowanie wskazań stanu  
    naładowania akumulatorów w nadajniku i odbiorniku. Pojedyncze ogniwa akumulatorowe, z powodu braku  
   sensora, nie są rozpoznawane jako akumulatory. 
● Kontrola temperatury pakietu BA 2015 podczas ładowania w ładowarce L 2015. 
● Przeciwdziałanie niedopuszczalnym stanom naładowania akumulatorów. Pojedyncze ogniwa, z powodu braku   
  sensora,  nie są ładowane w ładowarce L 2015. 
 

Podłączanie urządzeń do wyjścia sygnałowego audio. 
Do odbiornika EK 100 G2 można podłączyć system nagłośnieniowy lub urządzenie zapisującego (np. kamery). 
► Podłączyć do urządzenia zapisującego jeden z kabli liniowych będących w wyposażeniu zestawu. 
► Podłączyć wtyk jack 3,5 mm do wyjścia audio (AF OUT) 1. 
► Zablokować wtyk jack 3,5 mm poprzez dokręcenie nakrętki złącza.  
► W menu obsługi, dostosować poziom sygnału wyjściowego audio (AF OUT) do czułości wejściowej  
     wzmacniacza lub miksera (spójrz „Ustawienie poziomu sygnału audio (tylko odbiornik)” na str. 35) . 

 

Mocowanie odbiornika miniaturowego na kamerze.  str. 20 
Załączany zestaw montażowy umożliwia zamocowanie odbiornika w stopce lampy błyskowej kamery. 
Zestaw montażowy zawiera: 
● 1 płytkę perforowaną 12 
● 1 adaptor do stopki lampy błyskowej 13 
● 2 nakrętki kwadratowe 14 
► Określić miejsce mocowania adaptora stopki lampy błyskowej 13 do płytki perforowanej tak aby zapewnić  
    optymalne umieszczenie odbiornika przy kamerze. 
► Podłożyć nakrętkę kwadratową 14 pod wybrany otwór płytko perforowanej 12. 
►Przykręcić adaptor do płytki perforowanej nakrętką kwadratową. 
►Wyjąć klamrę mocowania do paska. 
►Przyłożyć płytkę perforowaną 12 do tylnej ścianki odbiornika. 
►Założyć ponownie klamrę mocowania do paska. 
 

Nadajnik miniaturowy SK 100 G2 
 

Wkładanie i wymiana baterii 
Nadajnik miniaturowy SK 100 G2 może być zasilany bateriami 1,5 V R 6 (ogniwa AA) jak również pakietami 
akumulatorowymi BA 2015 firmy Sennheiser BA 2015. 
► Nacisnąć oba przyciski 9 i odchylić pokrywę baterii 8. 
►Włożyć dwie baterie lub pakiet akumulatorów BA 2015 jak przedstawiono na rysunku. Przy wkładaniu  
    uwzględnić polaryzację. 
► Zamknąć pojemnik baterii. Pokrywa 8 zatrzaskuje się w sposób słyszalny. 
Wskazówki: 
Istotne informacje o ładowaniu akumulatorów zawarte są na str. 19 w dziale „Wkładanie i wymiana baterii” 
 

Podłączanie kabla mikrofonowego/instrumentalnego. 
Wejście sygnałowe audio umożliwia podłączenie zarówno mikrofonów elektretowych, jak również 
instrumentów (np. gitary). Zasilanie mikrofonu elektretowego jest doprowadzane z gniazda przyłączeniowego.  
►Wetknąć wtyk jack 3,5 mm 13 mikrofonu lub kabla instrumentalnego w gniazdo sygnałowe (MIC/LINE) 1. 



► Dokręcić nakrętkę 14. 
► Ustawić w menu obsługi czułość wejściową (spójrz na str. 34 „Ustawianie wysterowania nadajnika” ) 
 

Mocowanie mikrofonu  str. 21 
►Mikrofony ME 2 lub ME 4  przymocować do ubrania uchwytem 15. 
►Mikrofon z uchwytem nagłownym ME 3 założyć tak aby zapewnić wygodę i pewne mocowanie. 
 

Ukierunkowanie mikrofonu. 
Mikrofony ME 3 i ME 4 są mikrofonami kierunkowymi. Mikrofony ustawić tak aby wlot mikrofonu skierowany 
był w stronę źródła dźwięku (np. ust). 
ME 2 ma charakterystykę kierunkową kolistą i dlatego nie musi być dokładnie ukierunkowany. Powinien być 
natomiast umieszczony możliwie blisko źródła dźwięku. 
Dla każdego z mikrofonów ustawić właściwe wysterowanie (spójrz na str. 34 „Ustawianie wysterowania 
nadajnika” ). 
 

Nadajnik wtyczka transmisyjna SKP 100 G2 
 

Wkładanie i wymiana baterii 
Nadajnik wtyczka transmisyjna może być zasilany bateriami 1,5 V R 6 (ogniwa AA) jak również pakietami 
akumulatorowymi BA 2015 firmy Sennheiser. 
►Przesunąć pokrywę pojemnika baterii 9 w kierunku wytłoczonej strzałki i odchylić pokrywę baterii. 
►Włożyć dwie baterie lub pakiet akumulatorów BA 2015 jak przedstawiono na rysunku. Przy wkładaniu  
    uwzględnić polaryzację. 
►Zamknąć pojemnik baterii. Pokrywa 9 zatrzaskuje się w sposób słyszalny. 
Wskazówki: 
Aby zapewnić możliwie najwyższą niezawodność pracy, przy zasilaniu akumulatorowym należy używać jedynie 
pakietów akumulatorowych BA 2015. Pakiety ładować jedynie w ładowarkach L 2015. Oba są oferowane jako 
wyposażenie opcjonalne. 
Pakiet akumulatorowy ma zintegrowany sensor, którego stan jest odczytywany  przez układ elektroniczny 
nadajnika i ładowarki.  
Sensor jest konieczny do realizacji następujących funkcji: 
● Uwzględnienie różnych charakterystyk napięciowych ogniw akumulatorowych. Korygowanie wskazań stanu  
    naładowania akumulatorów w nadajniku. Pojedyncze ogniwa akumulatorowe, z powodu braku sensora, nie są  
   rozpoznawane jako akumulatory. 
● Kontrola temperatury pakietu BA 2015 podczas ładowania w ładowarce L 2015. 
Podłączanie wtyczki transmisyjnej do mikrofonu.  str. 22 
► Podłączyć wtyk XLR –3 mikrofonu do gniazda XLR-3  1 wtyczki transmisyjnej.. 
► Dokręcić nakrętkę 2 w kierunku wskazanym przez strzałkę na rysunku. 
Wskazówki: 
Poleca się szczególnie mikrofony z metalowymi obudowami. Tylko w ten sposób sygnał nadawczy może być 
optymalnie wypromieniowany. 

 

Mikrofon do r ęki SKM 100 G2 
 

Wkładanie i wymiana baterii 
Mikrofon może być zasilany bateriami 1,5 V R 6 (ogniwa AA) jak również pakietami akumulatorowymi BA 
2015 firmy Sennheiser. 
► Kręcąc w kierunku wskazanym przez strzałkę (przeciwny do ruchu wskazówek zegara), odkręcić  moduł  
     wyświetlacza 8 od uchwytu 3 mikrofonu. 
► Wysunąć do oporu moduł wyświetlacza 8.  
► Otworzyć pokrywę 14 pojemnika baterii. 
► Włożyć dwie baterie lub pakiet akumulatorów BA 2015 tak jak przedstawiono na pojemniku baterii.  
► Przy wkładaniu uwzględnić polaryzację. 
► Zamknąć pokrywę 14 pojemnika baterii.  
► Wsunąć pojemnik baterii w uchwyt mikrofonowy. 
► Dokręcić moduł wyświetlacza.   
Wskazówki: 
Istotne informacje o ładowaniu akumulatorów zawarte są na str. 21 w rozdziale „Wkładanie i wymiana baterii”. 
 

Wymiana przetwornika mikrofonowego 
► Wyjąć z mikrofonu baterie względnie akumulatory i pozostawić mikrofon w stanie rozkręconym.  
► Odkręcić kosz przetwornika mikrofonowego.  



► Odkręcić śrubę.  
► Wyciągnąć przetwornik zgodnie z ilustracją. Nie dotykać przy tym kontaktów jak również  membrany. 
► Włożyć zamienny przetwornik.  
► Przetwornik mikrofonowy koniecznie zabezpieczyć śrubą mocującą. 

 

Wskazówki: 
Śruba mocująca zabezpiecza mechanicznie przetwornik mikrofonowy. W przypadku jej braku, podczas 
intensywnej pracy mogą wystąpić nieprawidłowości pracy. 
 

► Przykręcić kosz właściwy dla zamontowanego przetwornika. 
► Włożyć baterie lub pakiet akumulatorów.  
► Skręcić i uruchomić mikrofon. 
 

Wskazówki: 
Przetwornik i kosz przetwornika z wkładem z gąbki stanowią jeden ustrój akustyczny i zawsze muszą być 
wymieniane razem. Dla ułatwienia rozpoznania, przetworniki są oznaczone kolorowymi pierścieniami (zielony: 
MD 835, niebieski: MD 845, czerwony: ME 865). 
 

Eksploatacja str. 24 
 

Włączanie/wyłączanie komponentów 
Nadajniki i odbiorniki serii EW 100 G2 można wyłączyć tylko wtedy, gdy wyświetlacz pokazuje  standardowe 
wskazanie. W ramach menu przycisk ON/OFF lub POWER (tylko w EM 100 G2) ma funkcję ESC (przerwij), 
tzn. przerywa wprowadzanie danych i przywraca bez zmian standardowe wskazanie. 
 

Wskazówka: 
Jeżeli nadajnik lub odbiornik przez dłuższy czas ma być nieużywany, należy wyjąć baterie lub akumulatory 
 

Włączanie/wyłączanie odbiornika stacjonarnego EM 100 G2. 
► Nacisnąć przycisk POWER 5 w celu włączenia odbiornika.  
► Aby wyłączyć odbiornik, naciskać przycisk POWER do momentu pojawienia się napisu „OFF”.  
 

Włączanie/wyłączanie odbiornika miniaturowego. 
► Przycisnąć oba przyciski 9 i odchylić pokrywę baterii 8. 
► Nacisnąć przycisk ON/OFF 10 w celu włączenia odbiornika lub nadajnika miniaturowego.   Czerwona dioda   
     LED 3 świeci. 
► Aby wyłączyć odbiornik miniaturowy lub nadajnik miniaturowy, naciskać przycisk ON/OFF do momentu  
     pojawienia się na wyświetlaczu napisu „OFF”. Czerwona dioda LED 3 gaśnie. 
► Zamknąć pojemnik baterii. Pokrywa 8 zatrzaskuje się w sposób słyszalny. 
 

Włączanie/wyłączanie wtyczki transmisyjnej. 
► Nacisnąć przycisk ON/OFF 8 w celu włączenia wtyczki transmisyjnej. Czerwona dioda LED 7 świeci. 
► Aby wyłączyć wtyczkę transmisyjną, trzymać wciśnięty przycisk ON/OFF 8 do momentu pojawienia się na  
     wyświetlaczu napisu „OFF”. Czerwona dioda LED 7 gaśnie. 
 

Włączanie/wyłączanie mikrofonu do ręki. str. 25 
► Przekręcić przykrywkę 7 u podstawy mikrofonu tak, aby był widoczny jest przycisk ON/OFF 12. 
► Nacisnąć przycisk ON/OFF w celu włączenia mikrofonu. Czerwona dioda LED 3 świeci. 
►Aby wyłączyć mikrofon, trzymać wciśnięty przycisk ON/OFF 12 do momentu pojawienia się na  
    wyświetlaczu napisu „OFF”. Czerwona dioda LED 11 gaśnie. 
 

Wyciszanie nadajnika 
Wszystkie nadajniki mają przełącznik wyciszenia MUTE, który blokuje transmisję sygnał audio. Nadajnik 
pozostaje jednakże włączony. 
 

Wyciszanie nadajników SK 100 G2 i SKP 100 G2 
► Przesunąć włącznik wyciszenia MUTE w pozycję ‘MUTE’.  Na wyświetlaczu nadajnika pojawia się napis  
    „MUTE”. Jeśli tylko w nadajniku i odbiorniku jest włączony ton pilotujący, również na wyświetlaczu  
     przyporządkowanego odbiornika pojawia się napis „MUTE”. 
► Przesunąć włącznik „MUTE” do poprzedniej pozycji, aby włączyć transmitowanie sygnału audio. 
 

Wyciszanie mikrofonu  do ręki SKM 100 G2 
► Przekręcić przykrywkę 7 u podstawy mikrofonu tak, aby był widoczny przełącznik MUTE 13. 
► Przesunąć włącznik wyciszenia MUTE w pozycję ‘MUTE’.  Na wyświetlaczu nadajnika pojawia się napis  
    „MUTE”. Jeśli tylko w nadajniku i odbiorniku jest włączony ton pilotujący, również na wyświetlaczu  



    przyporządkowanego odbiornika pojawia się napis „MUTE”. 
► Przesunąć włącznik „MUTE” do poprzedniej pozycji, aby włączyć transmitowanie sygnału audio. 
 

Włączanie/wyłączanie blokady funkcji przełączników 
Wszystkie nadajniki i odbiorniki mają blokadę funkcji klawiszy, którą można włączyć i wyłączyć w menu 
obsługi (spójrz str. 37 „Blokada funkcji przełączników, włączanie/wyłączanie). Blokada funkcji zapobiega 
niezamierzonym wyłączeniom i zmianom ustawień nadajnika względnie odbiornika. 
 

Mocowanie komponentów do ubrania  str. 26 
 

Mocowanie odbiornika miniaturowego względnie nadajnika miniaturowego do ubrania. 
Uchwyt mocujący umożliwia zawieszenie odbiornika miniaturowego  lub nadajnika miniaturowego na pasku. 
Odbiornik i nadajnik mogą być zamocowane anteną do dołu. W tym celu należy uchwyt wyjąć i po odwróceniu 
o 180° ponownie włożyć. 
W celu ochrony przed wilgocią, do odbiornika i nadajnika miniaturowego oferowane są  torby ochronne. 
 

Menu obsługi  str. 27 
 

Cechą szczególną mikrofonów bezprzewodowych serii ew 100 G2 firmy Sennheiser jest jednakowa intuicyjna 
obsługa. Dzięki temu, nawet w warunkach stresu na estradzie lub podczas transmisji,  możliwe jest szybkie i 
precyzyjne ingerowanie w system. 
 

Przycisk Tryb pracy Funkcja przycisku w wybranym tryb ie pracy 
Ustawienie standardowe Włączanie i wyłączanie nadajnika lub odbiornika 

Menu obsługi Przerwanie wprowadzania zmian i powrót do ustawienia standardowego 

ON/OFF      
POWER 

(tylko EM 100 G2) Przestrajanie Przerwanie przestrajania i powrót do ustawienia standardowego 

Ustawienie standardowe Przejście z ustawienia standardowego do menu obsługi 

Menu obsługi Przejście z menu obsługi do przestrajania  

SET 

Przestrajanie Zapamiętanie ustawień i powrót do menu obsługi 

Ustawienie standardowe Bez funkcji 

Menu obsługi Przejście do poprzedniego (▲)  lub do kolejnego (▼) punktu menu 

▲/ ▼ 

Przestrajanie Zmiana wartości danego parametru (▲/ ▼) 

 
Przegląd punktów menu. 
 

Wskazanie 
wyświetlacza 

Odbiornik Nadajnik 

BANK Zmiana banku kanałów Zmiana banku kanałów 
CHAN Zmiana kanału w ramach wybranego banku Zmiana kanału w ramach wybranego banku 
TUNE Ustawienie częstotliwości odbioru w banku “U” 

(użytkownika) 
Ustawienie częstotliwości nadawania w banku „U” 
(użytkownika) 

SCAN Wyszukiwanie wolnych częstotliwości w 
wybranym banku 

------- 

SENSIT ------- Ustawienie poziomu wysterowania (AF) nadajnika 
AF OUT Ustawienie poziomu sygnału wyjściowego ------- 

SQUELCH Ustawienie poziomu bramki szumowej ------- 
DISPLAY zmiana wskazania standardowego zmiana wskazania standardowego 

NAME wprowadzenie nazwy wprowadzenie nazwy 
RESET powrót do ustawień fabrycznych powrót do ustawień fabrycznych 
PILOT włączenie/wyłączenie sterowania sygnałem 

pilotującym 
włączenie/wyłączenie transmisji sygnału 
pilotującego 

LOCK włączanie/wyłączanie blokady funkcji przycisków włączanie/wyłączanie blokady funkcji przycisków 
EXIT opuszczenie menu obsługi i powrót do ustawienia 

standardowego 
opuszczenie menu obsługi I powrót do ustawienia 
standardowego 



Obsługa menu str. 28 
 
Na przykładzie punktu menu „TUNE” przedstawiony jest sposób dokonywania 
ustawień.  
Po włączeniu urządzenia, na wyświetlaczu pojawia się standardowe wskazanie.  
 
 

 
 
 
 
 

      Przejście do menu obsługi 
      ► Nacisnąć przycisk SET. Tak następuje przejście z ustawienia standardowego                     
                        do menu obsługi. Ostatnio używany punkt menu wskazywany jest  
                        pulsującym wskazanie. 
Nadajnik 

 
      Wybór punktów menu 
     ► Przyciskami ▼/▲ wybrać punkt menu, w którym mają być dokonane zmiany                   
                        
 

 
     ► Nacisnąć przycisk SET  aby przejść do przestrajania. Na pulsującym            
          wyświetlaczu widoczne jest aktualne wskazanie, które może być zmienione                    
 

 
     Zmiana ustawień 
    ► Zmiana ustawień dokonywana jest przyciskami ▼/▲.                    
         Nacisnąć krótko przycisk, wyświetlacz zmienia wskazanie na następną lub   
         poprzedzającą wartość. W przypadku punktów menu „CHAN”, „TUNE” i 

            „NAME”  podtrzymując nacisk przycisków ▼lub▲, następuje płynne przejście 
do kolejnych ustawień. W ten sposób możliwe jest  w obu kierunkach szybkie przejście do 
oczekiwanych nastawień. Wybrana wartość pulsuje do chwili  wprowadzenia jej do pamięci.          
  

     Zapamiętywanie ustawień 
    ► Nacisnąć przycisk SET w celu trwałego zapamiętania ustawień. Jako       
         potwierdzenie pojawia się wskazanie „STORED”. Następnie, ponownie pojawia   
         się wskazanie ostatnio aktywnego punktu menu.  

          Regułą dla wszystkich punktów menu, jest natychmiastowe przyjmowanie  
                       ustawień. Wyjątkiem są w nadajnikach punkty menu „BANK”. „CHAN”,  
                      „TUNE” i „RESET”  oraz w odbiornikach punkt menu ”RESET”.  Zmiany  
                      ustawień stają się aktywne po wprowadzeniu utrwaleniu ich przez użytkownika i  
                      ukazaniu się na wyświetlaczu wskazania „STORED”.   

 
  Wychodzenie z menu obsługi 
  ► Poprzez punk menu „EXIT” następuje wyjście z menu obsługi i powrót do    
       wskazań standardowych.  
      W ramach menu obsługi przyciski ON/OFF oraz POWER w odbiorniku  
          EM 100 G2 mają funkcję ESC (przerwij). Przy krótkim naciśnięciu przycisku,  
          następuje przerwanie przestrajania i powrót do wskazania standardowego z  
         ostatnio zapamiętanymi nastawami.  

 

Ustalanie parametrów pracy str. 33 
 

Wybór banku kanałów 
BANK   Wszystkie nadajniki i odbiorniki mają dziewięć banków kanałów, które mogą być  przełączane 

w  punkcie menu „BANK”. Banki „1” do „8” mają cztery kanały z fabrycznie zapisanymi 
częstotliwościami (spójrz na str. 6 „System banku kanałów”). Bank „U” (bank użytkownika) 
ma cztery wolne kanały, w których można wybrać i zapisać dowolne częstotliwości. 



  

 Przy przełączeniu na inny bank, automatycznie jest pokazywany najniższy kanał. Jeżeli 
podczas ostatniego skanowania tego banku system wykrył zakłócenia najniższego kanału 
(spójrz „Wyszukiwanie wolnych kanałów w banku (tylko odbiornik)” na str. 33), odbiornik 
wskazuje kolejny wolny kanał. 

  

Zmiana kanału 
CHAN  W punkcie menu „CHAN” można w ramach każdego banku przełączać między czterema 

różnymi kanałami. 
   

  W nadajniku i odbiorniku systemu transmisyjnego należy ustawiać zawsze ten sam kanał. Po 
skanowaniu banku kanałów (spójrz „Wyszukiwanie wolnych kanałów w banku (tylko 
odbiornik)” na str. 33) pokazywane są tylko wolne kanały. Nadajnik ustawić na jeden z tych 
wolnych kanałów. 

 

Ustawianie częstotliwości  w kanałach banku „U” 
   

TUNE  Punkt menu „TUNE” , który umożliwia wybór i zapamiętanie dowolnych częstotliwości w 
banku „U” (bank użytkownika),  jest szczególnie przydatny do szybkiego ustawienia dowolnej 
częstotliwości. 

 

U.01 Jeżeli przy ustawionym banku „1 „ do „8”  wybierze się punkt menu „TUNE”, zarówno 
nadajnik jak odbiornik przełączą się automatycznie na kanał 01 banku „U”. W tym przypadku 
na wyświetlaczu na krótko pojawia się meldunek „U.01” 

 

► Przyciskami ▲/▼  ustawić żądaną częstotliwość nadawania lub odbioru. Częstotliwość 
może być zmieniana krokiem 25 kHz w paśmie 36 MHz. Zalecane częstotliwości mogą być 
pobrane z załączonej tabeli częstotliwości. 

 

Wyszukiwanie wolnych kanałów w bankach (tylko odbiornik)  
   

SCAN  Przed uruchomieniem jednego lub wielu systemów transmisyjnych, należy bank, w którym 
zamierza się pracować, zeskanować w poszukiwaniu wolnych kanałów.  

 

 Włączanie skanowania i zapisywanie wyników 
► Przed uruchomieniem skanowania należy wyłączyć wszystkie nadajniki systemu. Kanały   
     zajęte przez włączone nadajniki nie zostaną bowiem wykazane jako wolne. 
str. 34 
► Wybrać punk menu „SCAN”. 
► wybrać „START” i potwierdzić przyciskiem SET. Po skanowaniu będzie pokazana liczba  
     wolnych kanałów. Kanały z zakłóceniami lub zajęte, po zapamiętaniu przyciskiem SET,   
     zostaną zablokowane  
 

Udostępnienie zablokowanych kanałów 
► Wybrać punk menu „SCAN”. 
► wybrać „CLEAR” i potwierdzić przyciskiem SET. Wszystkie kanały banku są dostępne. 
 

Praca wielokanałowa 
Do pracy wielokanałowej należy używać tylko wolnych kanałów z jednego banku. 
Przed uruchomieniem systemu transmisyjnego, zaleca się przeprowadzenie skanowania.  
 

► Wybrać w odbiorniku jeden z banków kanałów. 
► Zeskanować bank. Jeżeli w wybranym banku jest za mało wolnych kanałów, powtórzyć 
skanowanie dla innego banku.  
► Wyniki skanowania przenieść do wszystkich innych nadajników i odbiorników. 

 

Ustawianie wysterowania nadajnika 
   

SENSIT Wysterowanie nadajnika ustawić w punkcie menu „SENSIT” .  Towarzyszy temu zmiana 
czułości wejściowej nadajnika. 

 

 Czułość wejściowa jest ustawiona za wysoko jeżeli przy głośnym śpiewie (lub mówieniu) lub 
głośnych partiach muzycznych występuje przesterowanie toru transmisyjnego. W nadajniku 
SK 100 G2 świeci się wtedy żółta dioda LED (AF PEAK) 4. Jednocześnie przesterowanie jest 



wskazywane w odbiorniku (spójrz na str. 14 „Wskaźnik wysterowania odbieranego 
nadajnika”). 

   

 Jeżeli czułość wejściowa jest ustawiona za nisko, tor transmisyjny jest za słabo wysterowany. 
  

 Czułość wejściowa jest właściwie ustawiona, jeżeli wskaźnik sygnału audio (AF) tylko przy 
najgłośniejszych dźwiękach pokazuje całkowite wychylenie  

 

Wskazówka 
Aby umożliwi ć właściwą oceną wybranej czułości, wskaźnik wysterowania audio (AF) 
nadajnika pokazuje poziom sygnału audio również podczas wyciszenia nadajnika. 
 

  Wstępnie polecane są następujące ustawienia: 
  ● głośna muzyka/śpiew: - 30 do – 20 dB 
  ● moderacja (mowa): - 20 do – 10 dB 
  ● wywiad:  - 10 do –   0 dB 
str. 35  ● instrumenty muzyczne   
  - gitara elektryczna z przetwornikiem Single Coil: - 10 do     0 dB 
  - gitara elektryczna z przetwornikiem Humbucker: - 20 do - 10 dB 
  - gitara z aktywnym układem elektronicznym: - 20 do - 10 dB 
    (przetworniki aktywne, aktywne EQ, przetwornik piezo) 
 

  Cechy szczególne nadajnika-wtyczki transmisyjnej SKP 100 G2: 
Aby umożliwi ć eksploatację mikrofonów pojemnościowych dużej czułości z własnym 
zasilaniem, nadajnik SKP 100 G2 dysponuje o 20 dB rozszerzonym zakresem wysterowania. 
Dla pojemnościowych mikrofonów kierunkowych poleca się następujące wstępne ustawienia: 

  ● głośna muzyka/śpiew: - 50 do – 40 dB 
  ● moderacja (mowa): - 40 do – 30 dB 
  ● wywiad:  - 30 do – 20 dB 

 

Ustawianie poziomu sygnału wyjściowego audio (tylko odbiornik) 
 

AF OUT Punkt menu „AF OUT” umożliwia ustawienie poziomu sygnału wyjściowego audio (AF OUT)  
odbiornika. Do dyspozycji jest ośmiostopniowe ustawienie poziomu sygnału. Poziom sygnału 
wyjściowego (AF OUT) należy dostosować do czułości wejściowej podłączonego urządzenia.  
Wstępnie polecane są następujące ustawienia: 
     EM 100 G2 EK 100 G2 

  ● wejście z poziomem liniowym:  0 do + 18 dB   0  do + 12 dB 
  ● wejście z poziomem mikrofonowym:   - 24 do  –  6 dB       - 30 do  –  6 dB 
 

Ustawianie poziomu bramki szumowej (tylko odbiornik) 
 

SQELCH Odbiorniki są wyposażone w bramkę szumową, której poziom można ustawić w punkcie menu  
„SQELCH”.  Bramka tłumi szumy przy wyłączonym nadajniku lub gdy odbierany sygnał jest 
za słaby. 
Wskazówka: 
Przed regulacją poziomu bramki szumowej zaleca się ustawić głośność podłączonego  
wzmacniacz na minimum. 
 

 Do dyspozycji są trzy poziomy: 
  ● LO  = niski 
  ● MID  + średni 
  ● HI  = wysoki 
  

  Niskie ustawienie (LO) obniża bramkę szumową, wyższe ustawienie (HI) podwyższa. Poziom  
bramki szumowej należy tak ustawić, aby odbiornik nie szumiał przy wyłączonym nadajniku. 

 

WAŻNE! Wskazówka: 
Wysoki poziom bramki szumowej zmniejsza zasięg toru transmisyjnego. Z tego powodu, 
zaleca się zawsze ustawienie bramki szumowej na najniższy konieczny poziom. Fabrycznie 
układ jest ustawiony na niski poziom (LO). 

str. 36  Jeżeli podczas regulacji punktu menu „SQELCH”  przycisk ▼ (DOWN) będzie 
przytrzymywany dłużej niż 3 sekundy,  następuje wyłączenie bramki szumowej. Pojawia się 



wskazanie „SQ.OFF”. Tak długo jak nie jest odbierany żaden sygnał, odbiornik bardzo głośno 
szumi. Ustawienie to jest przewidziane wyłącznie do prób. 

 

Zmiana ustawień standardowych 
 

DISPLAY Punkt menu „DISPLAY” umożliwia zmianę ustawień standardowych. 
 

Wprowadzenie nazwy 
 

NAME W punkcie menu „NAME”  można wprowadzić dla  każdego nadajnika i odbiornika dowolną 
indywidualną nazwę. Może to być nazwisko muzyka, dla którego przygotowano zestaw. 

  Nazwisko może być wprowadzone do ustawienia standardowego. może mieć do sześciu 
znaków i składać razem z: 

  ● liter 
  ● cyfr od 0 do 9 
  ● znaków specjalnych i spacji 
   

  Postępowanie przy wprowadzaniu nazwy: 
  Po przejściu w menu do przestrajania, pulsuje najpierw pierwszy pole. 

► Przyciskami ▲/▼  wybrać znak. Naciskając krótko na przyciski następuje przejście do 
kolejnego lub poprzedzającego znaku. Przy ciągłym podtrzymywaniu nacisku, następuje 
płynna zmiana znaków. 
► Nacisnąć przycisk SET, aby przejść do następnego pola i  wybrać kolejny znak. 
► Po wybraniu sześciu znaków nazwy, przyciskiem SET zapamiętać nastawy i powrócić do 
menu obsługi. 
 

Powrót do ustawień fabrycznych str. 37 
 

RESET W punkcie menu „RESET” możliwe jest przywrócenie fabrycznych ustawień. Tylko wybrane 
ustawienie tonu pilotującego zostaje zachowane. Po zresetowaniu następuje ponowne 
włączenie urządzenia ze standardowymi wskazaniami wyświetlacza. 
 

Ton pilotuj ący – aktywacja/dezaktywacja  
 

PILOT W punkcie menu „PILOT”   włącza i wyłącza się ton pilotujący w nadajniku lub sterowanie 
tonem pilotującym w odbiorniku. 

  

 Ton pilotujący poprawia funkcjonowanie bramki szumowej (SQELCH) odbiornika. Zapobiega 
zakłóceniom wywołanym przez sygnały radiowe innych urządzeń.  Nadajniki i odbiorniki 
pierwszej generacji Evolution nie mają tych funkcji. Możliwe jest jednak współdziałanie 
urządzeń pierwszej i drugiej generacji Evolution. 

 Przy konfigurowaniu nadajników i odbiorników należy uwzględnienie następujące zalecenia. 
  ● Nadajnik 2 generacji i odbiornik 2 generacji: 
    Włączyć w nadajniku i odbiorniku ton pilotujący. 
  ● Konfiguracja mieszana (nadajnik 1 generacji/odbiornik 2 generacji lub odwrotnie): 
     Wyłączyć w nadajniku lub odbiorniku 2 generacji ton pilotujący 
 

Blokada funkcji przycisków – włączanie/wyłączanie  
 

LOCK W punkcie menu „LOCK”   włącza i wyłącza się blokadę przycisków. 
 Blokada zapobiega niezamierzonemu wyłączeniu lub przełączeniu nadajnika lub odbiornika. 
  W standardowym wskazaniu wyświetlacza, włączenie blokady sygnalizuje symbol klucza. 
  Aby w nadajniku lub odbiorniku wyłączyć blokadę funkcji przycisków, należy nacisnąć 

przycisk SET i następnie przyciskami ▲/▼ wybrać „LOC.OFF” . Po potwierdzeniu wyboru 
przyciskiem SET, na wyświetlaczu pojawia się napis „LOC.OFF” i funkcje przycisków są 
znów aktywne. 

  

Opuszczanie menu 
 

EXIT W punkcie menu „EXIT”   możliwe jest opuszczenie menu i powrót do wskazania 
standardowego. 

 
 



Zakłócenia pracy str. 38 
Lista błędów 
 

Problem Prawdopodobna przyczyna Możliwe środki zaradcze 
Brak oznak pracy Rozładowane baterie lub akumulatory Wymienić baterie lub naładować akumulator 
 Nie podłączony zasilacz (EM 100 G2) Sprawdzić podłączenie zasilacza 
Brak transmisji radiowej Nadajnik i odbiornik pracują na różnych 

częstotliwościach 
Ustawić nadajnik i odbiornik na tę samą 
częstotliwość 

 Przekroczony zasiąg transmisji radiowej Sprawdzić ustawienie bramki szumowej w 
odbiorniku (spójrz „Ustawianie poziomu 
bramki szumowej (tylko odbiornik)” str. 35) 
lub zmniejszyć odległość między  
odbiornikiem i nadajnikiem 

Jest transmisja radiowa, 
brak dźwięku, na 
wyświetlaczu widoczny 
napis „MUTE” 

Nadajnik wyciszony („MUTE”) Wyłączyć wyciszenie nadajnika 

 Próg bramki szumowej w odbiorniku za 
wysoko ustawiony 

spójrz str. 35 „Ustawianie poziomu bramki 
szumowej (tylko odbiornik)”  

 Nadajnik nie wysyła tonu pilotującego spójrz  str. 37 „Ton pilotujący – 
aktywacja/dezaktywacja”  

Dźwięk zaszumiony Wysterowanie nadajnika za niskie spójrz str. 34 „Ustawianie wysterowania 
nadajnika” 

 Napięcie wyjściowe odbiornika jest za 
niskie 

spójrz str. 35 „Ustawianie poziomu sygnału 
wyjściowego audio (tylko odbiornik)” 

Sygnał zniekształcony Wysterowanie nadajnika za wysokie spójrz str. 34 „Ustawianie wysterowania 
nadajnika” 

 Napięcie wyjściowe odbiornika jest za 
wysokie 

spójrz str. 35 „Ustawianie poziomu sygnału 
wyjściowego audio (tylko odbiornik)” 

Brak dostępu do jednego 
z kanałów 

Podczas skanowania znaleziono w tym 
kanale sygnał radiowy i kanał został 
zablokowany 

spójrz str. 33 „Wyszukiwanie wolnych 
kanałów w bankach (tylko odbiornik)” 
 

 Jeden z nadajników systemu  był włączony 
podczas skanowania 

spójrz str. 34 „Praca wielokanałowa” 
 

 

W przypadku wystąpienia problemów nie wymienionych w tabeli lub nie dających się usunąć przedstawionymi  
metodami, należy zwrócić się do przedstawiciela firmy Sennheiser. 
 

Zalecenia i rady str. 39 
 

... dla mikrofonów przypinanych ME 2 i ME 4 
 

● Mikrofon umieszczać przy ciele na środku, aby ograniczyć zmiany poziomu sygnału przy ruchach głową 
● Zapobiegać oddziaływaniu potu (nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu ze skórą). 
● Mikrofon mocować starannie,  przewód mikrofonowy prowadzić tak aby ograniczyć możliwość powstawania    
   hałasu i trzasków w wyniku ocierania się przewodu o ubranie. 
● Mikrofon kierunkowy ME 4 zawsze stosować z osłoną przeciwwietrzną i kierować w stronę źródła dźwięku  
   (np.: ust). 
 

... dla mikrofonu w uchwycie nagłownym ME 3 
● Mikrofon stosować zawsze z  osłoną przeciwwietrzną, przetwornik kierować w stronę kącika ust.  
● Poprzez zmianę odległości do ust można zmieniać przetwarzanie w zakresie niskich częstotliwości. 
● Zwrócić uwagę na to, aby wlot mikrofonu (jest oznaczony kropką) był skierowany w stronę ust. 
 

... dla nadajnika miniaturowego SK 100 G2 
● Nie krzyżować przewodu mikrofonowego z anteną. 
● Antena nie powinna bezpośrednio przylegać do ciała. Nadajnik eksploatować z możliwie swobodnie zwisającą  
  anteną. 
● Optymalny dźwięk można osiągnąć przy właściwym wysterowaniu nadajnika. 
 
 



... dla mikrofonu do ręki SKM 100 G2 
● Mikrofon należy trzymać w środku rękojeści. Trzymając u góry przy koszu, wpływa się na charakterystykę  
   kierunkową mikrofonu, trzymając za nisko za koniec rękojeści zmniejsza się moc promieniowaną i tym  
   samym zasięg nadajnika. 
● Poprzez zmianę odległości do ust można zmieniać przetwarzanie w zakresie niskich częstotliwości. 
● Optymalny dźwięk można osiągnąć przy właściwym wysterowaniu nadajnika. 
 

... dla odbiornika miniaturowego EK 100 G2 
● Antena nie powinna bezpośrednio przylegać do ciała. Odbiornik eksploatować z możliwie swobodnie  
  zwisającą anteną. 
 

... dla optymalnego odbioru 
● Zasięg nadajnika jest uzależniony od lokalnych warunków. Może wynosić od 10 do 150 metrów. Jeżeli jest  
    możliwe, należy zapewnić „widzenie się” anten nadawczych i odbiorczych. 
● W niekorzystnych warunkach, do odbiornika EW 100 G2  należy podłączyć przewodami antenowymi dwie  
   zewnętrzne anteny. 
● Zachować zalecany minimalny 5 m dystans między antenami nadawczymi i odbiorczymi.  Zapobiega to  
   przesterowaniu odbiorników. 
● Zachować zalecany minimalny 50 c m dystans między antenami odbiorczymi i konstrukcjami stalowymi lub  
   betonowymi. 
 

... dla systemów wielokanałowych str.40 
● W systemie wielokanałowym stosować tylko kanały z jednego banku. Każdy z banków kanałów „1” do „8”  
   zawiera fabrycznie wybrane, wzajemnie kompatybilne częstotliwości. Alternatywne kombinacje częstotliwości  
    mogą być wybrane z załączonej tabeli i wprowadzone do banku „U” poprzez punkt menu „TUNE”. 
● Przy stosowaniu wielu nadajników, zapobiegać zakłóceniom radiowym powstającym w wyniku wzajemnego  
   oddziaływania umieszczonych blisko siebie nadajników. Minimalny dystans miedzy nadajnikami powinien   
   wynosi 20 centymetrów. 
● Do systemów wielokanałowych zaleca się akcesoria specjalne (spójrz do programu akcesoriów firmy  
   Sennheiser). 
 

Konserwacja 
 

Urządzenia należy okresowo czyścić lekko zwilżoną ściereczką. 
 

Wskazówka: 
W żadnym wypadku nie należy stosować środków czyszczących lub rozpuszczalników. 
 

Kosz mikrofonu do ręki SKM 100 G2 należy czyścić w następujący sposób: 
► Odkręcić kosz od mikrofonu (kręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). 
► Wyjąć z wnętrza kosza wkład z gąbki. 
► Kosz mikrofonu oczyścić wewnątrz i zewnątrz lekko zwilżoną ściereczką. 
► Włożyć do kosza wkład z gąbki. 
► Przykręcić kosz do mikrofonu 
 

To warto wiedzieć 
Redukcja szumów systemem HDX 
 

Postęp, który można usłyszeć: 
Ta rodzina urządzeń jest wyposażona w system redukcji szumów HDX firmy Sennheiser. HDX redukuje szumy 
transmisji radiowej. Podnosi on stosunek sygnał/szum bezprzewodowej transmisji radiowej do ponad 110 dB. 
HDX jest szerokopasmowym kompanderowym systemem, który w nadajniku poddaje sygnał kompresji w 
stosunku 2 :1 (odniesienie w dB)  natomiast w odbiorniku, jak w lustrzanym odbiciu,  sygnał zostaje poddany 
ekspansji. 
HDX został opracowany do zastosowania w wysokiej jakości bezprzewodowych systemach estradowych i 
studyjnych i opatentowany przez firmę Sennheiser.   
 

Wskazówka: 
Tylko systemy w których zarówno nadajnik jak i odbiornik wyposażone są w system HDX współpracują ze sobą 
we właściwy sposób. jeżeli ten warunek nie jest spełniony, dynamika jest drastycznie ograniczona a 
przetransmitowany sygnał ma brzmienie stłumione i płaskie. HDX w urządzeniach jest niewyłączalny. 
 

 
 



Wireless – systemy transmisji bezprzewodowej  str. 42 
Swoboda poruszania się, brak plątaniny kabli, to wszystko jest możliwe dzięki bezprzewodowym systemom 
transmisji. Transmisja odbywa się w paśmie UHF. Są do tego powody: w paśmie tym brak zakłócających 
harmonicznych od zasilaczy, lamp, klimatyzatorów itd. Fale rozchodzą się lepiej niż w pasmach UKF i VHF, 
moc wyjściowa nadajników może być mała i co nie jest bez znaczenia, na całym świecie pewne części pasma 
UHF są udostępnione do mikrofonowych zastosowań. 
Są dwa rodzaje nadajników. Nadajniki, które są bezpośrednio połączone z mikrofonem (mikrofony do ręki, 
mikrofony z nadajnikiem wtyczka transmisyjna) oraz nadajniki miniaturowe, do których przewodem podłącza 
się mikrofon lub instrument muzyczny (np. gitarę).  
Właściwe ustawienie czułości wejściowej w nadajniku zapobiega przesterowaniu objawiającemu się dużymi 
zniekształceniami lub zbyt niskiemu wysterowaniu z towarzyszącym temu obniżonym stosunkiem sygnał/szum.  
Miejsce mocowania mikrofonu miniaturowego powinno być określone w wyniku prób. We włosach, wszycie w 
kostium, przypięcie do wewnętrznej strony żakietu, jest wiele możliwości. Pot i szminka są największymi 
wrogami mikrofonów miniaturowych. 
 

Bramka szumowa (Squelch) 
 

Bramka szumowa sterowana tonem pilotującym 
Nadajnik razem z sygnałem audio transmituje ton pilotujący. Odbiornik sprawdza, czy w odbieranym sygnale 
jest zawarty ton pilotujący. Jeżeli nie ma, to nawet przy bardzo silnym sygnale radiowym wyjście sygnałowe 
audio pozostanie wyciszone. 
 
W ten sposób, przy wyłączonym nadajniku a jednocześnie istniejących silnych sygnałach zakłócających, nie 
wystąpi szumienie odbiornika.  
 
Aby wykorzystać zalety tego rozwiązania, zarówno w nadajniku jak i odbiorniku musi być aktywna opcja 
sterowania tonem pilotującym. W fabrycznym ustawieniu funkcja ta jest aktywna. 
 
Bramka szumowa sterowana poziomem sygnału radiowego. 
 
W zależności od siły odbieranego sygnału radiowego, wyjście sygnałowe audio odbiornika jest otwarte lub 
wyciszone. Próg zadziałania bramki można zmieniać w punkcie menu obsługi „SQELCH” w trzech stopniach 
(LO, MID, HI). 
 
Odbiór diversity str. 43 
  
Odbiornik EM 100 G2 pracuje w systemie „True-Diversity”. 
 
Antena odbiorcza odbiera nie tylko sygnały docierające bezpośrednio z nadajnika lecz również sygnały tego 
samego nadajnika odbite od ścian, sufitu i innych konstrukcji. Po nałożeniu się tych fal powstają zaniki sygnału 
nazywane również dziurami pola. Inne umiejscowienie anteny może być lekarstwem. Przy ruchomych 
nadajnikach (tak jest zwykle) dziura pola wystąpi znowu w innym miejscu. Tylko dzięki systemowi Tru-
Diversity możliwe jest niemal całkowite wyeliminowanie wpływu dziur pola. 
W systemie True-Diversity zamiast jednej anteny i jednego odbiornika są dwie anteny i dwa tory odbiorcze. 
Anteny są umieszczone w różnych miejscach. Układ porównawczy w sposób ciągły analizuje poziomy sygnałów 
w obu torach i podłącza do wspólnego wyjścia tor z silniejszym sygnałem.  
Informacja, która z torów odbiorczych I czy II jest aktualnie załączony ,jest przedstawiona na wyświetlaczu 11 
odbiornika.  
 

Dane techniczne 
System 
 
Rodzaj modulacji   szerokopasmowa FM 
Zakresy częstotliwości   518 - 554, 626 - 662, 740 - 776, 786 - 822, 830 - 866 MHz 
Częstotliwości nadawczo/odbiorcze 8 banków kanałów z 4 stałymi kanałami 
     1 bank z 4 przestrajanymi kanałami 
     (1440 częstotliwości, przestrajanych w kroku 25 kHz) 
Zakres przestrajania   36 MHz 
Dewiacja nominalna/maksymalna  ± 24 kHz/ ± 48 kHz 
Stabilność częstotliwości   ≤ ± 15 ppm 



 
Rodzaj kompandera   Sennheiser HDX 
Pasmo przenoszenia m.cz.   40 – 18 000 kHz 
Stosunek sygnał/szum (1 mV, dewiacja maksymalna)  ≥ 110 dB (A) 
Zniekształcenia nieliniowe  ≤ 0,9 % 
Zakres temperatur   - 10 °C do + 55 °C 
Wymiary opakowania zestawu  380 x 370 x 70 mm 
Waga zestawu z EM 100 G2  ok. 3100 g 
Waga zestawu z EK 100 G2  ok. 2160 g 
 
Odbiorniki      EM 100 G2   EK 100 G2 
System odbioru    True-Diversity   Non-Diversity 
Czułość (z HDX, dewiacja max)  < 2,5 µV dla 52 dBA sygnał/szum 
Tłumienie sygnałów bocznych  ≥ 65 dB    
Tłumienie sygnałów intermodulacyjnych ≥ 65 dB    
Blocking    ≥ 70 dB    
Bramka szumowa (Squelch)  OFF 
     LO:   5 dBµV 
     MID: 15 dBµV 
     HI: 25 dBµ 
Napięcie wyjściowe m.cz.   gniazdo jack 6,3 mm  gniazdo jack 3,5 mm 
     (niesymetryczne):  + 12 dBu (niesymetryczne):  + 10 dBu 
     gniazdo XLR (sym.): + 18 dBu 
 
Sposób zasilania    10,5 – 16 V DC   2 baterie R 6 (AA) 1,5 V 
     znamionowe 12 V DC  lub akumulator BA 2015 
Pobór prądu    ok. 200 mA   ok. 130 mA 
Pobór prądu w stanie wyłączonym  -    ≤ 250 µA 
Wymiary (mm)    212 x 145 x 38   82 x 64 x 24 
Masa     ok. 1100 g   ok. 158 g (z bateriami) 
 
Nadajniki    SK 100 G2  SKP 100 G2  SKM 100 G2 
Moc wyjściowa w.cz. na 50 Ω  typ. 30 mW 
Max. nap. wejściowe (dewiacja max.)  
   mikrofon 1,8 Vskut. niesym. 1,2 skut. niesym 
   linia  2,4 V skut.  - 
Impedancja wejściowa  
   mikrofon 10 kΩ   10 kΩ 
   linia  1 MΩ   - 
Sposób zasilania    2 baterie R 6 (AA) 1,5 V lub akumulator BA 2015 
Napięcie znamionowe   2,4 V 
Pobór prądu    ≤. 170 mA    
Pobór prądu w stanie wyłączonym  ≤ 250 µA 
Czas pracy z bateriami   > 8 godzin 
Czas pracy z akumulatorem  > 8 godzin 
Wymiary (mm)    82 x 64 x 24  105 x 43 x 43  Ø 50 x 225 
Waga (z bateriami)   ok. 158 g  ok. 195 g  ok. 450 g 
 
Mikrofony    ME 2   ME 3   ME 4 
Typ przetwornika   elektretowy  elektretowy  elektretowy 
Czułość     20 mV/Pa  1,6 mV/Pa  40 mV/Pa 
Charakterystyka kierunkowa  kolista   superkardioidalna kardioidalna 
Max. poziom sygnału   130 dB SPL  150 dB SPL  120 dB SPL 
 
Przetworniki mikrofonowe  MD 835   MD 845   MD 865 
Typ przetwornika   dynamiczny  dynamiczny  elektretowy 
Czułość     1,5 mV/Pa  1 mV/Pa   3 mV/Pa 
Charakterystyka kierunkowa  kardioidalna  superkardioidalna superkard. 
Max. poziom sygnału   150 dB SPL  154 dB SPL  144 dB SPL 
Kolor pierścienia    zielony   niebieski  czerwony 


