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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ  

 
Огляд 

 

 

 

 
 

 

Ви можете знайти інформацію про окремі продукти в системі ew 

IEM G4 в розділі «Продукти ситеми ew серії IEM G4». 

Інформацію про наявні аксесуари див. у розділі "Аксесуари". 

Ви можете знайти інформацію про систему банків частоти системи ew 

серії IEM G4 у розділі "Система банків частоти". 
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Продукти системи ew серії  IEM G4  
 

 

 

 

Продукти системи ew серії IEM G4  

Натисніть на назву конкретного продукту, щоб дізнатись більше про 
нього. 

 

   Ви також можете знайти більше інформації тут : 

• Різні варіанти частоти доступні з окремих продуктів. Ви можете 

знайти додаткову інформацію в розділі "Варіанти продукту". 

• Ви можете знайти технічні характеристики окремих продуктів у 

розділі «Технічні характеристики». 

• Ви можете знайти інформацію про встановлення продуктів у 

розділі «Встановлення та запуск пристроїв системи ew серії IEM 
G4». 

• Ви можете знайти інформацію про використання продуктів у 

розділі «Використання пристроїв системи ew серії IEM G4».  
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EK IEM G4 стерео приймач рознесених сигналів 

 

 

 
 

 
 

 
Ви можете знайти більш детальну інформацію про пристрій EK IEM G4 

у наступних розділах: 

• Встановлення та запуск: "Встановлення EK IEM G4"  

• Експлуатація: “Використання пристрою EK IEM G4” 

• Технічні дані: “Пристрій EK IEM G4”  



9 

SR IEM G4 стерео передавач 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ви можете знайти більш детальну інформацію про пристрій SR IEM G4 у 

наступних розділах: 

• Встановлення та запуск: "Встановлення пристрою SR IEM G4"  

• Експлуатація: “Використання пристрою SR IEM G4” 

• Технічні дані: “Пристрій SR IEM G4”  
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Аксесуари 
 

 

 

 

Аксесуари  

Різноманітні аксесуари доступні для системи ew серії IEM G4. 

 

 
Навушники  

Пристрій IE 4 

№ продукту: 500432 

 

 

 

 
Ви можете знайти додаткову інформацію про навушники на 

відповідних сторінках продукту на сайті www.sennheiser.com. 

http://www.sennheiser.com/
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Аксесуари 
 

 

 

 

Акумулятор та зарядний пристрій  

Акумулятор BA 2015  

Акумулятор BA 2015 призначений для використання з переносними 

передавачами, натільними передавачами та натільними 

приймачами системи «evolution wireless» серії G4. 

№ продукту: 009950 

 

 
Зарядний пристрій L 2015  

Акумулятор BA 2015 можна заряджати у зарядному пристрої L 2015 

самостійно або всередині натільного передавача/натільного 

приймача. 

№ продукту: 009828 
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Аксесуари 
 

 

 

 

Аксесуари для монтажу на стійці  

Набір для монтажу на стійці GA 3  

19-дюймовий адаптер для монтажу пристроїв EM 100 G4, EM 300 G4 , 

ЕМ 500 G4 або SR IEM G4 на 19-дюймову стійку. 

№ продукту: 503167 

 

 

 
 

Набір для фронтального монтажу антени AM 2  

Набір для фронтального монтажу антени для встановлення 

антенних з'єднань на передній стійці при використанні моделей EM 

100 G4, EM 300 G4,  EM 500 G4  або SR IEM G4 разом із набором для 

монтажу на стійці GA 3. 

№ продукту: 009912 
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Аксесуари 
 

 

 

 

Антени та аксесуари  

Наступні компоненти антени доступні як допоміжні деталі. 

 
Всеспрямовані антени  

• A 1031-U, пасивна всеспрямована антена, № продукту: 004645 

 
 

Спрямовані антени  

• A 2003 UHF, пасивна спрямована антена, № продукту: 003658 

 
 

Антенний комбінатор  

 

 

 
• AC 41, активний антенний комбінатор  

• ASA 41-EU, 470 – 870 МГц, № продукту: 508243 

• ASA 41-UK, 470–870 МГц, № продукту: 508295 

• AC 41-US, 470 – 608 МГц, № продукту: 508244 

 
 

Антенні кабелі  

• GZL 1019, коаксіальний кабель BNC/BNC, антенний кабель з 50 ? 
характерним (хвильовим) імпедансом  

• GZL 1019-A1 варіант, 1 м (3 фути), № продукту: 002324 

• GZL 1019-A5 варіант, 5 м (16 футів), № продукту: 002325 

• GZL 1019-A10 варіант, 10 м(16 футів), № продукту: 002326 
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Система банків частоти 
 

 

 

 

Система банків частоти  

Існують різні діапазони частот в УВЧ-діапазоні, доступних для передачі. 

Наступні частотні діапазони доступні для системи ew серії IEM G4: 
 

Регіон Частоти  

A1 470 – 516МГц 

A 516 – 558 МГц 

 AS 520 – 558 МГц  
 

G 566 – 608 МГц  

 GB 606 – 648 М Г ц  
 

 B 626 – 668 МГц  

C 734 – 776 МГц 
 

D 780 – 822 МГц 

 D 823 – 865 МГц  
 

 

Кожен частотний діапазон має 26 банків частоти з 16 каналами: 
 

 

 

 
Ви можете знайти інформацію про налаштування частоти в 

таблицях частот відповідних діапазонів частот у розділі 

"Таблиці частоти". 
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Встановлення та запуск пристроїв системи ew  серії IEM G4  
 

 

 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ  

 
Встановлення та запуск 

пристроїв системи ew серії 
IEM G4 

Ви можете знайти інформацію про встановлення та підключення 
пристроїв системи ew серії IEM  G4 у наступних розділах.  

 

 
 

• EK IEM G4 приймач рознесених сигналів >> “Встановлення пристрою 
EK IEM G4” 

 

 
 

• SR IEM G4 стерео передавач >> “ Встановлення пристрою SR IEM G4” 

 

 
 

• ASA 214 антенний комбінатор >> “ Встановлення пристрою AC 41” 

 

Ви можете знайти інформацію про експлуатацію продуктів у 
розділі «Використання пристроїв системи ew серії IEM G4». 
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Встановлення пристрою EK IEM G4 
 

 

 

 

Встановлення пристрою EK IEM G4 

Ці розділи містять докладну інформацію про встановлення та запуск 

пристрою EK IEM G4. 

Ви можете знайти інформацію про експлуатацію пристрою EK IEM 

G4 у розділі "Використання пристрою EK IEM G4".  

 

 

 

Встановлення та видалення 
батарей/акумуляторів  

Ви можете користуватись приймачем рознесених сигналів або з 

батареями (AA, 1,5 В), або з акумулятором BA 2015 компанії 

«Sennheiser». 

▷ Натисніть на дві клямки та відкрийте кришку батарейного відсіку. 

▷ Вставте батареї або акумулятор, як показано нижче. Будь-ласка, 

дотримуйтесь правильної полярності при встановленні батарей. 

 

 
▷ Закрийте відсік для батарей. 

Кришка зафіксується на місці зі звучним клацанням. 
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Встановлення пристрою EK IEM G4 
 

 

 

 

Стан батареї  

Стан заряду батарей: 
 

 

 
Стан заряду є критичним (LOW BATT): 
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Встановлення пристрою EK IEM G4 
 

 

 

 

Підключення навушників до пристрою EK IEM 
G4 

 

 

УВАГА  

 
Небезпека через високий рівень гучності  

 

 
Занадто високі рівні гучності можуть пошкодити слух.  

 

▷ Перед тим, як увімкнути навушники, вимкніть гучність виведення для  
навушників. 

 
 

 

Щоб підключити навушники до приймача: 

▷ Вставте 3,5 мм роз'єм кабелю у гніздо PHONES на приймачі, як 
показано на схемі. 

 

 

 

 
Наземне підключення кабелю навушників служить антеною для другої гілки 

рознесення. Докладніше про призначення виведень дивіться у розділі "Призначення 

виведень".  
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Встановлення пристрою EK IEM G4 
 

 

 

 

Прикріплення приймача рознесених сигналів 
до одягу  

Ви можете використовувати ремінний затискач, щоб прикріпити 

натільний передавач до поясу або ременю гітари. 

Ремінний затискач від'єднується, так що ви також можете 

прикріпити приймач рознесених сигналів до антени, направленої вниз. 

Для цього зніміть ремінний затискач з точок фіксації та прикріпіть 

його навпаки. 
 

Ремінний затискач закріплений так, що він не може випадково 

вислизнути з точок закріплення. 

 

Щоб від'єднати ремінний затискач: 

▷ Підніміть ремінний затискач, як показано на схемі. 

 

▷ Натисніть на одну сторону затискача вниз на фіксуючий отвір та 

витягніть його з приймача. 

▷ Зробіть те ж саме з іншого боку. 
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Встановлення пристрою SR IEM G4 
 

 

 

 

Встановлення пристрою SR IEM G4 

Ці розділи містять докладну інформацію про встановлення та запуск 

пристрою SR IEM G4. 

Ви можете знайти інформацію про експлуатацію пристрою SR IEM 

G4 у розділі "Використання пристрою SR IEM G4".  



21 

Встановлення пристрою SR IEM G4 
 

 

 

 

З'єднувачі на задній панелі пристрою  

Огляд продукту для задньої частини пристрою SR IEM G4  
 

 

 
1 Хвостовик роз’єму для кабелю блоку живлення  

• Див. "Підключення/відключення пристрою SR IEM G4 до/від 

системи живлення" 

2 Гніздо DC IN  

• Для підключення блоку живлення 

• Див. "Підключення/відключення пристрою SR IEM G4 до/від 

системи живлення" 

3 LAN гніздо для з’єднання (ETHERNET RJ 45) 

• Див. “Створення мережі передачі даних” 

4 6.3 мм гніздо LOOP OUT BAL L(I) 

• Виведення звукових сигналів, зліва 

• Див. "Спосіб з’єднання звукових сигналів в послідовно-пріоритетний 
ланцюг" 

5 6.3 мм гніздо LOOP OUT BAL R(II) 

• Виведення звукових сигналів, справа 

• Див. "Спосіб з’єднання звукових сигналів в послідовно-пріоритетний 
ланцюг" 

6 XLR-3/6.3 мм гніздо для роз’єму BAL AF IN L(I) 

• Вхід звукових сигналів, зліва 

• Див. "Підключення звукових сигналів" 

7 XLR-3/6.3 мм гніздо для роз’єму BAL AF IN R(II) 

• Вхід звукових сигналів, справа 

• Див. "Підключення звукових сигналів" 

8 RF OUT гніздо BNC  

• Вихід антени з блоком дистанційної подачі електроживлення  

• Див. "Підключення антен" 
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Підключення/відключення пристрою SR 
IEM G4 до/від системи живлення  

Використовуйте лише блок живлення, що постачається в комплекті. 

Він розроблений для вашого приймача і забезпечує безпечну 

експлуатацію. 

 
 

Для підключення пристрою SR IЕМ G4 до системи живлення: 

▷ Вставте вилку блоку живлення в гніздо DC IN приймача. 

▷ Проведіть кабель блоку живлення через кабельну панчоху. 

▷ Зсуньте адаптер із комплекту поставки до блоку живлення. 

▷ Підключіть блок живлення до розетки. 

 

 

 
Для відключення пристрою SR IEM G4 від системи живлення: 

▷ Від'єднайте блок живлення від розетки. 

▷    Відключіть блок живлення від гнізда DC IN приймача. 
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Створення мережі передачі даних  

Ви можете відстежувати та контролювати один або декілька 

пристроїв SR IEM  G4 через мережеве з'єднання за допомогою 

програми «Sennheiser Wireless Systems Manager (WSM)». 

 

Щоб підключити пристрій SR IEM G4 до мережі: 

▷ Підключіть мережевий кабель з роз'ємом RJ-45 до роз'єму Ethernet 

на задній стороні пристрою SR IEM G4. 

▷ Підключіть інший кінець мережевого кабелю до мережевого 

комутатора. 

 

 

 

Щоб отримати додаткові відомості про керування пристроями    
через програму «Sennheiser Wireless Systems Manager 
(WSM)», зверніться до інструкції з експлуатації програмного 
забезпечення. Ви можете завантажити програмне 
забезпечення на сайті www.sennheiser.com/download. 

http://www.sennheiser.com/download
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Підключення звукових сигналів  

Ви можете підключати Mono або Stereo сигнали  через два вхідні роз'єми 
BAL AF IN L (I) та BAL AF IN R (II).  

 

Для цього пристрій SR IEM G4 має бути налаштований для роботи в 
режимі Mono або Stereo в меню. Див. "Пункт меню Mode/Режим".  

 
 

Mono/Моно 

 

▷ Підключіть виведення зовнішнього пристрою (наприклад, консолі 
змішування або іншого пристрою SR IEM G4) до роз'єму аудіо входу 
BAL AF IN L (I) + MONO, використовуючи відповідний кабель. 
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Stereo/Стерео 

 

▷ Підключіть виведення зовнішнього пристрою (наприклад, консолі 

змішування або іншого пристрою SR IEM G4) до роз'ємів аудіо входу 
BAL AF IN L (I) та BAL AF IN R (II), використовуючи відповідні 
кабелі. 
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Спосіб з’єднання звукових сигналів в 
послідовно-пріоритетний ланцюг  

Використовуючи вихідні роз'єми LOOP OUT BAL L та/або LOOP OUT 
BAL R, можна передавати сигнал, який ви хочете зробити доступним 
для всіх приймачів від мікшерної консолі до передавача, а потім 
з’єднати цей сигнал в послідовно-пріоритетний ланцюг від передавача 
до інших передавачів. 

Таким чином, наприклад, ви можете поширювати шлях AUX з консолі 
змішування в режимі фокусу на декілька передавачів і виводити 
окремий сигнал на інший канал одного й того ж передавача (наприклад, 
для окремого музиканта).  

 

 

 
▷ Передайте сигнал від консолі змішування до вхідного гнізда 

передавача A (у цьому прикладі: BAL AF IN R). 
▷ Підключіть роз’єм виведення LOOP OUT BAL R передавача A до 

вхідного гнізда BAL AF IN R передавача B. 

▷ Тепер підключіть вихідний роз'єм LOOP OUT BAL R передавача B з 
вхідним гніздом BAL AF IN R передавача C. 

▷ Щоб подовжити процедуру, перейдіть до інших передавачів. 
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Підключення антен  

Для підключення стрижневої антени, що постачається: 

▷ Підключіть стрижневу антену до гнізда RF OUT на задній панелі 
пристрою SR IEM G4. 

 
 

 

 
Якщо ви використовуєте більше одного передавача, радимо 
використовувати дистанційні антени та антенний комбінатор AC 
41. Ви можете знайти більше інформації тут:  

• “Встановлення пристрою AC 41” 

• “Використання пристрою AC 41” 
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Встановлення пристрою SR IEM G4 на стійку  
 

 

 
 

УВАГА 
 

Кріплення до стійок створює ризики  

 
При встановленні пристрою в замкнутому або багатошаровому 

агрегаті, будь ласка, враховуйте, що під час роботи температура 

навколишнього середовища, механічне навантаження та електричні 

потенціали будуть відрізнятися від пристроїв, які не встановлені в 

стійку. 

▷ Переконайтеся, що температура навколишнього середовища в 

стійці не перевищує межу допустимих температур, зазначених у 

специфікаціях. Див. "Технічні характеристики". 

 

▷ Забезпечте достатню вентиляцію; при необхідності забезпечте 

додаткову вентиляцію. 

 

▷ Переконайтеся, що механічне навантаження стійки рівне. 

▷ Під час підключення до системи живлення дотримуйтесь 

інформації, зазначеної на типовій табличці. Уникайте 

перевантаження схеми. При необхідності забезпечте надтоковий 

захист. 

 

▷ При монтуванні стійки, зверніть увагу на те, що струми витоку 

внаслідок нешкідливості окремих блоків живлення можуть 

накопичуватися, тим самим перевищуючи допустимий ліміт. Як 

засіб, заземліть стійку за допомогою додаткового наземного 

з'єднання. 
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Монтаж індивідуального передавача на стійку  

Для монтажу передавача на стійку вам знадобиться набір для монтажу 

на стійці GA 3 (додатковий аксесуар). 

 

Для закріплення кута монтажу набору для монтажу на стійці GA 3: 

▷ Викрутіть і вийміть два гвинти з хрестоподібним шліцом (M4x8) 

на кожній стороні передавача. 

▷ Зафіксуйте обидва кута монтажу до бічних сторін передавача за 

допомогою попередньо вийнятих гвинтів з хрестоподібним 

шліцом. 

 

 

 
 

▷ Закріпіть заглушку на одному з кутів монтажу за допомогою двох 

гвинтів з хрестоподібним шліцом (M6x10). 
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▷ Прикріпіть антену. У вас є такі варіанти: 

• Підключіть надану стрижневу антену на задній панелі передавача. 
У цьому випадку, покрийте отвори антени двома кришками (ліва 
схема). 

• Приєднайте набір фронтального монтажу антени AM 2 
(додатковий аксесуар) та закріпіть стрижневі антени на 
заглушку (права схема). 

• Використовуйте дистанційну антену, можливо, у поєднанні з 
антенним комбінатором AC 41. 

 

 

 

Якщо ви використовуєте більше одного передавача, 

радимо використовувати дистанційні антени та, якщо 

необхідно, антени компанії «Sennheiser». Щоб отримати 

додаткові відомості, відвідайте сторінку продукту системи ew 

G4 на сайті www.sennheiser.com. 

 

 
▷ Посуньте передавач із встановленою заглушкою в 19-дюймову 

стійку. 

▷ Закріпіть кут монтажу та заглушку на 19-дюймовій стійці. 

▷ Вирівняйте встановлені антени у формі V. 

http://www.sennheiser.com/
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Монтаж двох приймачів поруч на стійку  
Якщо ви хочете встановити два передавачі поруч, ви можете 
встановити антени на передній панелі стійки в поєднанні з антенним 
комбінатором AC 41. В іншому випадку ви можете використовувати 
антенний розкольник ASA 1 у поєднанні з набором для фронтального 
монтажу AM 2 та додатковим набором для монтажу на стійці GA 3. Щоб 
отримати додаткові відомості, відвідайте сторінку продукту системи ew 
G4 на сайті www.sennheiser.com.  

 

Для монтажу передавача за допомогою набору для монтажу на 

стійці GA 3 (додатковий аксесуар): 

▷ Розмістіть обидва передавачі вгору-вниз і поруч на рівній поверхні. 

▷ Закріпіть з’єднувальний лист до передавачів, використовуючи 

шість гвинтів з хрестоподібним шліцом (M3x6). 

▷ Закріпіть кут монтажу. 

 

 
 

▷ Пересуньте підключені передавачі на19-дюймову стійку. 

▷ Закріпіть кут монтажу до 19-дюймової стійки. 

http://www.sennheiser.com/
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Встановлення пристрою AC 41 

Ці розділи містять докладну інформацію про встановлення та запуск 

пристрою AC 41. 

Ви можете знайти інформацію про роботу та запуск пристрою AC 

41у розділі «Використання пристрою AC 41».  

 

 

 
З'єднувачі на задній панелі пристрою  

 

 
1 RF OUT роз'єм BNC  

• Виведення антени 

• Див. "Підключення антен"  

2 Роз'єми BNC від RF IN 1 до RF IN 4 

• Введення антени з DC OUT 

• Див. "З’єднання пристрою AC 41 з передавачами" 

3 DC IN гніздо 

• Для підключення блоку живлення NT 1-1 

• Див. "Підключення/відключення пристрою AC 41 до/від системи 
живлення" 

4 Хвостовик роз’єму для кабелю блоку живлення  

• Див. "Підключення/відключення пристрою AC 41 до/від системи 
живлення"  
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Підключення/відключення пристрою AC 41 
до/від системи живлення 

Щоб забезпечити живлення пристрою AC 41, підключених передавачів 

та будь-яких антенних підсилювачів, вам знадобиться блок живлення 

NT 3-1. 

Використовуйте лише блок живлення NT 3-1, який поставляється. Він 

розроблений для вашого антенного комбінатора і забезпечує безпечну 

експлуатацію. 

 

Для підключення антенного комбінатора AC 41 до системи живлення: 

▷ Вставте вилку блоку живлення в гніздо DC IN антенного 

комбінатора. 

▷ Проведіть кабель блоку живлення через кабельну панчоху. 

▷ Підключіть кабель живлення із комплекту поставки до блоку 

живлення. 

▷ Підключіть кабель живлення до розетки. 

 

 
 

Щоб повністю від'єднати антенний комбінатор АС 41 від системи 

живлення: 

▷ Від'єднайте кабель живлення від розетки. 

▷ Відключіть роз’єм блоку живлення від гнізда DC IN антенного 

комбінатора. 
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З’єднання пристрою AC 41 з передавачами 

Ви можете підключити та обслуговувати до чотирьох стерео 

передавачів до пристрою АС 41. 

 

Наступні передавачі є сумісними: 

Система «evolution wireless G4»: 

• SR IEM G4 

Система «evolution wireless G3»: 

• EK 300 IEM G3 

Пристрій серії 2000 IEM: 

• SR 2000 IEM (з власним джерелом живлення) 

• SR 2050 IEM (з власним джерелом живлення) 
 

 

Внаслідок юридичних причин потужність передачі підключеного 

передавача повинна бути встановлена максимально до 30 мВт 

(стандартна) під час роботи пистрою АС 41. Див. "Додатково> Пункт 

меню "RF Power". 

 

 

Для підключення передавача до антенного комбінатора: 

▷ Підключіть одну з розеток RF IN пристрою AC 41 з роз'ємами RF 
OUT передавача. 

▷ Повторіть попередній крок, доки всі чотири передавачі не підключені 
до антенного комбінатора. 

▷ Підключіть пристрій АС 41 до системи живлення (див. 
"Підключення/відключення пристрою AC до/від системи живлення"). 

Світяться індикатори (див. "Значення індикаторів"). 

 

Передавачі SR IEM G4 і SR 300 IEM G3 постачаються з напругою 
через вхідні роз'єми RF IN пристрою AC 41. 
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Підключення антен  

Для отримання додаткової інформації про антени та аксесуари до 
антен, див. "Антени та аксесуари". 

 

Для забезпечення оптимального прийому навіть у випадку поганих 
умов прийому рекомендується використовувати дистанційні 
антени. 

 

Для підключення дистанційної антени: 

▷ Підключіть антену та передавач до кабелю області низького 
затухання 50 Ом. 

▷  Можна використовувати найкоротший антенний кабель за 
допомогою декількох посередницьких з'єднань. Кабель та передавач 
пом'якшать бажаний сигнал. 

▷ Розташуйте антену в приміщенні, де відбувається передача. 

▷ Зберігайте відстань принаймні 1 м (3 фути) від антени до будь-яких 
металевих предметів. 
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Встановлення пристрою AC 41 на стійку  
 

 

 
 

УВАГА 
 

Кріплення до стійок створює ризики  

 
При встановленні пристрою в замкнутому або багатошаровому 

агрегаті, будь ласка, враховуйте, що під час роботи температура 

навколишнього середовища, механічне навантаження та електричні 

потенціали будуть відрізнятися від пристроїв, які не встановлені в 

стійку. 

▷ Переконайтеся, що температура навколишнього середовища в 

стійці не перевищує межу допустимих температур, зазначених у 

специфікаціях. Див. "Технічні характеристики". 

 

▷ Забезпечте достатню вентиляцію; при необхідності забезпечте 

додаткову вентиляцію. 

 

▷ Переконайтеся, що механічне навантаження стійки рівне. 

▷ Під час підключення до системи живлення дотримуйтесь 

інформації, зазначеної на типовій табличці. Уникайте 

перевантаження схеми. При необхідності забезпечте надтоковий 

захист. 

 

▷ При монтуванні стійки, зверніть увагу на те, що витоки струму 

внаслідок нешкідливості окремих блоків живлення можуть 

накопичуватися, тим самим перевищуючи допустимий ліміт. Як 

засіб, заземліть стійку за допомогою додаткового наземного 

з'єднання. 
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Монтаж індивідуального антенного комбінатора на стійку  

Для монтажу антенного комбінатора на стійку вам знадобиться набір 

для монтажу на стійці GA 3 (додатковий аксесуар). 

 

Для закріплення кута монтажу набору для монтажу на стійці GA 3: 

▷ Викрутіть і вийміть два гвинти з хрестоподібним шліцом (M4x8) 

на кожній стороні антенного комбінатора. 

▷ Зафіксуйте обидва кута монтажу до бічних сторін антенного 

комбінатора за допомогою попередньо вийнятих гвинтів з 

хрестоподібним шліцом. 

 

 

 

 

▷ Закріпіть заглушку на одному з кутів монтажу за допомогою двох 

гвинтів з хрестоподібним шліцом (M6x10). 

▷ Покрийте отвори антени двома кришками. 

 

 

 
▷ Посуньте антенний комбінатор із встановленою заглушкою в 19-

дюймову стійку. 

▷ Закріпіть кут монтажу та заглушку на 19-дюймовій стійці. 
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Монтаж двох комбінаторів антени поруч на стійку  

Для монтажу антенних комбінаторів з використанням набору для 

монтажу на стійці GA 3 (додатковий аксесуар): 

▷ Розмістіть обидва антенні комбінатори вгору-вниз і поруч на рівній 

поверхні. 

▷ Закріпіть з’єднувальний лист до передавачів, використовуючи 

шість гвинтів з хрестоподібним шліцом (M3x6). 

▷ Закріпіть кут монтажу. 

 

 
▷ Посуньте з’єднані антенні комбінатори із встановленою заглушкою 

в 19-дюймову стійку. 

▷ Закріпіть кут монтажу на 19-дюймовій стійці. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ  

 
Використання пристроїв системи ew 

серії IEM G4  

Ви можете знайти інформацію про використання пристроїв системи 

ew серії IEM G4 у наступних розділах. 

 
 

• EK IEM G4 приймач рознесених сигналів >> “Використання пристрою EK 
IEM G4” 

 

 
 

• SR IEM G4 стерео передавач >> “Використання пристрою SR IEM G4” 

 

 
 

• ASA 214 антенний комбінатор >> “Використання пристрою AC 41” 

 

Ви можете знайти інформацію про встановлення та запуск 

продуктів у розділі «Встановлення та запуск пристроїв системи 

ew серії IEM G4». 
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У наведених нижче розділах ви можете знайти важливу інформацію 
про конкретні випадки використання. 

 

 
 

• Встановлення радіозв'язку між передавачем і приймачем >> 

"Встановлення радіозв'язку" 

 

 
 

• Синхронізація параметрів приймача до передавача >> 

"Синхронізація пристроїв" 

 

 

 

• Використання меню приймача >> "Індикатори на дисплеї 

пристрою EK IEM G4" 

 

 
 

• Використання меню передавача >> "Керування меню пристрою 

SR IEM G4" 
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Використання пристрою EK IEM G4 

Ці розділи містять детальну інформацію про експлуатацію пристрою 

EK  IEM G4. 

Ви можете знайти інформацію про встановлення та запуск пристрою 

EK  IEМ G4 у розділі «Встановлення пристрою EK  IEM G4».  

 

Елементи керування на передній панелі 
пристрою EK IEM G4 
Огляд продукту для передньої частини пристрою EK IEM G4  

 

 
 

1 Панель дисплею 
• Див. "Індикатори на дисплеї пристрою EK IEM G4" 

2 Індикатор роботи та індикатор батареї, червоний індикатор 
• той, що світиться = ON 
Див. "Включення та вимкнення пристрою EK IEM G4" 
• той, що блимає = НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЇ 
Див. "Встановлення та видалення батарей/акумуляторів"  

3 Індикатор бездротового зв'язку, зелений індикатор 

• той, що світиться = RF 

                                                                     Див. "Пункт меню «Squelch/Безшумове налаштування" 



42 

Використання пристрою EK IEM G4 
 

 

 

 

4 Кнопка UP  
• Див. "Кнопки для навігації в меню" 

5 Кнопка SET  
• Див. "Кнопки для навігації в меню"  

6 Кнопка DOWN  
• Див. "Кнопки для навігації в меню"  

7 Кнопка ESC 
• Див. "Кнопки для навігації в меню"  

8 Інфрачервоний інтерфейс  
• Див. "Синхронізація пристроїв" 

9 Регулювання гучності з увімкненим/вимкненим перемикачем 

• Див. "Підключення навушників до пристрою EK IEM G4" 

• Увімкнення/вимкнення приймача 

Див. "Включення та вимкнення пристрою EK IEM G4" 

103.5 мм гніздо «PHONES», що замикається 

• Гніздо для підключення навушників 

      Див. "Підключення навушників до пристрою EK IEM G4" 
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Включення та вимкнення пристрою EK IEM G4  

Щоб включити приймач: 

▷ Поверніть регулятор гучності за годинниковою стрілкою, доки він не 

клацне. 

Червоний індикатор ON світиться, і з'являється стандартний 
дисплей Частота/Назва. 

 

 

 

Щоб вимкнути приймач: 

▷ Поверніть регулятор гучності проти годинникової стрілки, доки він не 

клацне. 

Червоний індикатор ON потухне. 
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Функція блокування  

Ви можете встановити функцію автоматичного блокування в меню 

«Автоматичне блокування» (див. "Пункт меню «Auto Lock/ 

Автоблокування»"). 

Коли ви ввімкнули функцію блокування, вам доведеться вимкнути та 

знову включити приймач, щоб користуватися ним. 

 

Щоб тимчасово вимкнути функцію блокування: 

▷ Натисніть кнопку SET.   

На панелі дисплею з'являється повідомлення "Заблоковано". 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN. 

На панелі дисплею з'являється повідомлення "Розблокувати?". 

▷ Натисніть кнопку SET.   

Функція блокування зараз тимчасово вимкнена. 

 

 

 
Коли ви перебуваєте в робочому меню  

>> Функція блокування вимкнена для того, щоб ви могли працювати в 

робочому меню. 

 

Коли відображається один із стандартних дисплеїв  

>> Функція блокування автоматично активується через 10 секунд. 

 

Піктограма функції блокування миготить, коли функція блокування 

знову активується. 
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Індикатори на дисплеї пристрою EK IEM G4  
 
 

 

Інформація про стан, така як якість прийому, стан батареї, рівень 

звуку тощо, відображається на робочому столі панелі дисплею. 

Див. "Робочий стіл". 

 
 

 

На дисплеї також відображається робоче меню, яке можна 

використовувати для налаштування всіх параметрів. Див. "Параметри 

налаштування в меню". 
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Кнопки для навігації в меню  

Для навігації в робочому меню пристрою EK IEM G4 вам потрібні 

наступні кнопки. 

 
 

 

 

Натисніть на кнопку ESC  

 Скасовує запис і повертається до попереднього стандартного 

дисплею  

 Обирає стандартний дисплей (Див. «Робочий стіл» 

 

Натисніть кнопку SET  
• Переходить від поточного стандартного дисплею до робочого меню  
• Викликає пункт меню 
• Перехід в підменю 
• Зберігає налаштування та повертається до робочого меню  
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Натисніть кнопку UP або DOWN  

• Переходить до попереднього або наступного пункту меню  

• Змінює налаштування пункту меню  

• У режимі Focus/фокусування: регулює баланс  

• У режимі Stereo/Стерео: Обирає стандартний дисплей (див. «Робочий 
стіл»)  
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Робочий стіл  

Після включення приймача на панелі дисплею спочатку 

відображається логотип компанії «Sennheiser». Через короткий час 

з'явиться робочий стіл. 

 

На робочому столі є три різні стандартні дисплеї.  

▷ На робочому столі натисніть кнопку ESC  , щоб переключатися 

між стандартними дисплеями. 

У режимі Stereo/Стерео ви також можете натиснути кнопку 
UP/DOWN  , щоб переключатися між стандартними дисплеями. 

 

 
Стандартний дисплей «Частота/Назва»  

 

 
 

1 RF РЧ-рівень (радіочастота) 

• Рівень РЧ-сигналу дисплею  

• включення показу порогу безшумності (див. "Пункт меню 
«Squelch/Безшумове налаштування»")  

2 AF рівень звукового сигналу (частота звуку) 

• Відображає рівень звуку отриманого передавача (розділений 
каналом у стереорежимі) 

Коли на дисплеї відображається повне відхилення, рівень 
вхідного аудіосигналу надзвичайно високий.  

• Див. «Пункт меню "Balance/Баланс"»  

3 Частота  

 Поточна частота прийому 

 Див. "Пункт меню «Frequency Рreset/Налаштування частоти»”  

4 Назва  

 Вільно підбирається назва приймача 

 Див. "Пункт меню «Назва»"  

5 Функція блокування  

 Функція блокування активована  

 Див. "Функція блокування"  

6 Стан батареї  

• Див. «Встановлення та видалення батарей/акумуляторів» 
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7 Функція вимкнення звуку MUTE 

• РЧ-сигнал передавача деактивовано                                 
Див. "Деактивація радіочастотного сигналу (RF mute)" 

• або передавач знаходиться в режимі 
Monо/Моно                                                   
Див. "Пункт меню Mode/Режим"  

8 P пілотний тональний сигнал  

• Значок «P» = Активовано оцінку пілотного тонального сигналу  

• Немає значка = Оцінку деактивовано  

• Значок «P» чорний = Пілотний тональний сигнал приймається на 
поточну частоту  

• Див. “Додатково -> Пункт меню «Pilot Tone/Пілотний тональний 
сигнал”  

 

 
Стандартний дисплей «Банк/Частота/Обмежувач»  

Стандартний дисплей «Банк/Частота/Обмежувач»  також показує 
звуковий канал (Stereo/Focus) та обмежувач. 

 

 

1 Банк частоти та канал  

• Див. “Пункт меню «Frequency Preset/Налаштування частоти” 

2 Обмежувач  

• Див. “Додатково -> Пункт меню «Limiter/Обмежувач»” 

3 Аудіоканал, стерео 

• Фокусування:  

• Див. “Пункт меню «Mode/Режим»” 
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Стандартний дисплей «Частота/Підйом частотної характеристики»  

Стандартний дисплей «Частота/Підйом частотної характеристики»  
також показує звуковий канал (Stereo/Focus) та підйом верхніх звукових 
частот. 

 

 

1 Підйом верхніх звукових частот EQ 

• Див. “Пункт меню «High Boost/Підйом частотної характеристики»” 

2 Аудіоканал, стерео 

• Фокусування:  

• Див. “Пункт меню «Mode/Режим»” 
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Налаштування параметрів у меню  

У меню пристрою EK IEM G4 ви можете налаштувати наступні 
параметри. 

 
 

 

Регулювання порогу безшумності  

▷ Див. “Пункт меню «Squelch/Безшумове налаштування»” 

 

 

Сканування для невикористаних налаштувань частоти, випусків та 

вибору налаштувань частоти 

▷ Див. “Пункт меню «Easy Setup/Легке налаштування»”  

 

 

Встановлення банку частоти та каналу  

▷ Див. “Пункт меню «Frequency Preset/Налаштування  частоти»”  

 

 

Введення вільно вибраної назви  

▷ Див. "Пункт меню «Назва»" 

 

Налаштування балансу  

▷ Див. “Пункт меню «Balance/Баланс” 

 

 

Налаштування режимів Stereo або Focus  

▷ Див. “Пункт меню «Mode/Режим»” 

 

 

Активація/деактивація підйому високих звукових частот  

▷ Див. “Пункт меню «High Boost/Підйом частотної характеристики” 

 

 

Активація/деактивація функції автоматичного блокування  

▷ Див. “Пункт меню «Auto Lock/Автоблокування»” 

 

 

Налаштування розширених параметрів у меню 
«Advanced/Додатково»:  

• Встановлення частот прийому для банків частоти від U1 до U6  

• Активація/деактивація оцінки пілотного тонального сигналу 

• Налаштування обмежувача 

• Налаштування  гучності високих частот 
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• Регулювання контрастності панелі дисплею 

• Налаштування пункту меню та профілів завантаження 

• Скидання налаштувань, встановлених в операційному меню 

• Відображення поточної версії програмного забезпечення  

▷ Див. “Пункт меню «Advanced/Додатково»” 
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Структура меню  

На малюнку показана повна структура меню пристрою EK IEM G4 в 
огляді.  
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Пункт меню «Squelch/Безшумове 
налаштування»  

Ви можете відрегулювати поріг безшумності в пункті меню 
«Squelch/Безшумове налаштування». 

Діапазон налаштування: 

• від 5 до 25 дБмкВ, регульований на 2 дБ 

 

Поріг безшумності відображається на робочому столі в області 

радіочастотного сигналу: 

 

 

 

 

 
 

УВАГА 

 
Ризик пошкодження слуху та матеріального збитку 

 
Якщо ви встановите порогове значення безшумності на дуже низьке 

значення, у приймачі може з'явитися дуже гучне шипіння. Це 

шипіння може бути досить гучним, щоб спричинити пошкодження 

слуху або перевантажити гучномовці системи. 

 

▷ Перш ніж регулювати поріг безшумності, встановіть гучність 

виведення звукового сигналу на мінімум. 

 

▷ Ніколи не змінюйте поріг безшумності під час передачі в прямому 

ефірі. 
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Щоб відкрити пункт меню "Squelch/Безшумове налаштування": 

▷ На робочому столі натисніть кнопку SET, щоб відкрити робоче 

меню. 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN, доки в рамці виділення з'явиться 

пункт меню «Squelch/Безшумове налаштування». 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб відкрити пункт меню. 

▷ Відрегулюйте налаштування за бажанням. 

 

 

 
 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 
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Пункт меню «Easy Setup/Легке налаштування»  

Ви можете сканувати невикористані частоти за допомогою пункту меню 
«Easy Setup/Легке налаштування». 

 

 

Вимкніть всі передавачі перед виконанням сканування. Якщо 
передавачі все ще увімкнені, вони виявляються як недоступні 
частоти, і фактично доступні частоти не можуть бути 
використані.  

 

Налаштування порогу бкзшумності впливає на результат. 

Встановіть поріг безшумності на низький рівень для збереження 

якнайбільшої кількості частот, а також на високий рівень для 

максимально можливої кількості безпечних частот (див. «Пункт 

меню «Squelch/ Безшумове налаштування»).  

 

Щоб відкрити пункт меню «Easy Setup/Легке налаштування»: 

▷ На робочому столі натисніть кнопку SET, щоб відкрити робоче 

меню. 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN, доки в рамці виділення з'явиться 

пункт меню «Easy Setup/Легке налаштування». 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб відкрити пункт меню. 

▷ Відрегулюйте налаштування за бажанням. 

 

 

 

Scan New List/Сканувати новий список  

▷ Оберіть «Scan New List/Сканувати новий список», щоб перевірити 

невикористані частоти. 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій, щоб розпочати 

сканування. 

Діапазон частот приймача сканується. Як результат, число 

невикористаних частот відображається для кожного банку частот. 

▷ Поверніть поворотний перемикач функцій, щоб обрати банк частоти. 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій, щоб підтвердити свій 

вибір. 

▷ Поверніть поворотний перемикач функцій, щоб обрати 

невикористану частоту з вибраного банку. 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 
 
Current List/Поточний список   

▷ Оберіть «Current List/Поточний список», щоб показати список 

невикористаних частот з останнього сканування. 

 
Reset/Скидання 

▷ Оберіть «Reset List/Скидання списку», щоб видалити список 

невикористаних частот. 
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Пункт меню «Frequency Preset/Налаштування 
частоти»  

У пункті "Frequency Preset/Налаштування частоти" можна 

настроїти частоту прийому приймача, регулюючи банк частоти та 

канал. 

 

Щоб відкрити пункт меню "Frequency Preset/Налаштування 

частоти": 

▷ На робочому столі натисніть кнопку SET, щоб відкрити робоче 

меню. 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN, доки в рамці виділення з'явиться 

пункт меню «Frequency Preset/Налаштування частоти». 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб відкрити пункт меню. 

▷ Відрегулюйте налаштування за бажанням. 

 

 

 
▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 

 

Ви можете встановити частоти банку частоти U тут: "Додатково -> 
Пункт меню «Tune/Тон»"  
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Пункт меню «Name/Назва»  

У меню "Name/Назва" ви можете ввести назву радіозв'язку. 

 

Щоб відкрити пункт меню «Name/Назва»: 

▷ На робочому столі натисніть кнопку SET, щоб відкрити робоче 

меню. 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN, доки в рамці виділення з'явиться 

пункт меню «Name/Назва». 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб відкрити пункт меню. 

▷ Відрегулюйте налаштування за бажанням. 

 

 

 

 
▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 
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Пункт меню «Balance/Баланс» 

У пункті «Balance/Баланс» можна налаштувати баланс аудіоканалів. 

Діапазон налаштування:  

• 31 крок: L = R, від L1 до L15 та від R1 до R15 

 

Щоб відкрити пункт меню «Balance/Баланс»: 

▷ На робочому столі натисніть кнопку SET, щоб відкрити робоче 

меню. 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN, доки в рамці виділення з'явиться 

пункт меню «Balance/Баланс». 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб відкрити пункт меню. 

▷ Відрегулюйте налаштування за бажанням. 

 

 

 
 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 
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Пункт меню «Mode/Режим» 

У меню "Mode/Режим" ви можете переключатися між Stereo/Стерео та 
Focus/Фокусування. 

Вибраний аудіорежим впливає на режим роботи параметра 

 «Balance/Баланс» (див. «Пункт меню «Balance/Баланс»).  
 

 
Сигнали ліво-право доступні як 
завжди. 

 
Налаштування балансу слугує 
для коригування балансу між 
лівим та правим 
стереосигналами. 

Лівий-правий сигнали змішані і 
доступні як моно сигнал у обох 
каналах навушників. 

Налаштування балансу слугує 
для регулювання відносних 
рівнів двох окремих каналів у 
змішаному моно сигналі. 

 
 

 

У обох режимах аудіосигналу відповідний передавач повинен бути 

встановлений у стереорежим.  

 

Щоб відкрити пункт меню «Mode/Режим»: 

▷ На робочому столі натисніть кнопку SET, щоб відкрити робоче 

меню. 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN, доки в рамці виділення з'явиться 

пункт меню «Mode/Режим». 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб відкрити пункт меню. 

▷ Відрегулюйте налаштування за бажанням. 

 

 

 
 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 

 

Стерео Фокус 
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Пункт меню «High Boost/Підйом частотної 
характеристики» 

У пункті меню «High Boost/Підйом частотної характеристики» ви 
можете змінити підйом високих звукових частот вихідного сигналу. 

Діапазон налаштування: 

• 8 дБ при 10 кГц 

 

Щоб відкрити пункт меню «High Boost/Підйом частотної 
характеристики»: 

▷ На робочому столі натисніть кнопку SET, щоб відкрити робоче 

меню. 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN, доки в рамці виділення з'явиться 

пункт меню «High Boost/Підйом частотної характеристики». 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб відкрити пункт меню. 

▷ Відрегулюйте налаштування за бажанням. 

 

 

 
 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 
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Пункт меню «Auto Lock/Автоблокування»  

У пункті меню «Auto Lock/Автоблокування» ви можете активувати 

або деактивувати функцію автоматичного блокування. 

Ви можете знайти інформацію про тимчасове вимкнення функції 

блокування під час роботи в розділі "Функція блокування". 

 

Щоб відкрити пункт меню «Auto Lock/Автоблокування»: 

▷ На робочому столі натисніть кнопку SET, щоб відкрити робоче 

меню. 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN, доки в рамці виділення з'явиться 

пункт меню «Auto Lock/Автоблокування». 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб відкрити пункт меню. 

▷ Відрегулюйте налаштування за бажанням. 

 

 

 
 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 
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Пункт меню «Advanced/Додатково»  
У підменю «Advanced/Додатково» ви можете налаштувати розширені 
налаштування. 
 
Щоб відкрити підменю «Advanced/Додатково»: 

▷ На робочому столі натисніть кнопку SET, щоб відкрити робоче 

меню. 

▷ Натисніть кнопку UP або DOWN, доки в рамці виділення з'явиться 

пункт меню «Advanced/Додатково». 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб відкрити пункт меню.  

 

Доступні наступні підпункти: 

 

 

Настроювання частоти прийому для банку частоти U  

▷ Див. “Додатково -> Пункт меню «Tune/Тон»” 

 

 
Активація/деактивація оцінки пілотного тонального сигналу  

▷ Див. “Додатково -> Пункт меню «Pilot Tone/Пілотний тональний 

сигнал»” 
 

 

Налаштування обмежувача  

▷ Див. “Додатково -> Пункт меню «Limiter/Обмежувач»” 

 

 

Налаштування гучності 

▷ Див. “Додатково -> Пункт меню «Volume Boost/Підвищення гучності»” 

 

 

Налаштування контрастності панелі дисплею  

▷ Див. “Додатково -> П ункт  меню « LCD Contrast/Контрастність LCD»” 

 

 

Налаштування пункту меню та профілів завантаження  

▷ Див. “Додатково -> Пункт меню «Engineer Mode»” 

 

 

Скидання параметрів приймача  

▷ Див. “Додатково -> Пункт меню «Reset/Скидання»” 

 

 

Відображення поточної версії програмного забезпечення  

▷ Див. “Додатково -> Пункт меню «Software Revision/Версія ПО»” 
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Додатково -> Пункт меню «Tune/Тон»  

У пункті меню «Tune/Тон» в підменю «Advanced/Додатково» ви 

можете налаштувати частоту прийому для банків частоти від U1 до U6. 

Ви можете в цілому зберегти 16 частот в банку частоти U. 

 
 

Тільки регулювання частоти  

▷ Відкрийте пункт меню «Tune/Тон» в меню "Додатково". 

▷ Відрегулюйте налаштування. 

 

 

 
 

▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 

 
 
 

Встановлення каналу та частоти   

▷ Оберіть пункт меню "Tune/Тон" і викликайте його, утримуючи 

кнопку SET, доки не з'явиться вибір каналу. 

▷ Відрегулюйте налаштування. 

 

 

 

 
▷ Натисніть кнопку SET, щоб зберегти вибір.  

або 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб скасувати запис без збереження 

налаштування. 
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Додатково -> Пункт меню «Pilot Tone/Пілотний 
тональний сигнал»  

У меню «Pilot Tone/Пілотний тональний сигнал» в підменю 

«Додатково» ви можете активувати та деактивувати оцінку 

пілотного тонального сигналу. 

 

Коли передавач встановлений на режим Mono, деактивуйте 

оцінку пілотного тонального сигналу. 

 

 

 

 
Пілотний тональний сигнал має незвичну частоту, яка надсилається 

від передавача та оцінюється приймачем. Він підтримує функцію 

безшумності приймача. 

Щоб забезпечити максимальну надійність роботи, ми рекомендуємо 

залишити пілотний тональний сигнал активованим. 
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Додатково -> Пункт меню «Limiter/Обмежувач» 

У пункті меню «Limiter/Обмежувач» в підменю «Додатково» ви можете 
налаштувати гучність виведення навушників PHONES. 

Діапазон налаштування:  

• Off/Вимкнено 

• –18 дБ, –12 дБ або –6 дБ 

 

 

 

 

 

 
УВАГА  

 
Ризик пошкодження слуху  

 
Обмежувач обмежує гучність виведення навушників PHONES і тим 
самим захищає ваш слух. Коли обмежувач вимкнений, ви можете 
піддаватися дії високих рівней гучності протягом тривалого періоду 
часу, що може призвести до постійного пошкодження слуху. 

▷ Перед підключенням навушників встановіть обмежувач на найнижчий 

рівень. 

▷ Не слід постійно піддаватися дії високих рівней гучності. 

 
 



67 

Використання пристрою EK IEM G4 
 

 

 

 

Додатково -> пункт меню «Volume Boost» 

У пункті меню «Volume Boost /Підвищення гучності» в підменю 
«Додатково» ви можете налаштувати гучність. 

Діапазон налаштування:  

• 0 дБ, +3 дБ або +6 дБ 

 

 

 

 
Під час настроювання налаштувань переконайтесь, що звуковий 
сигнал не спотворений. 

 

 

Додатково -> Пункт меню «LCD Contrast/ 

Контрастність LCD»  

У пункті меню «LCD Contrast/ Контрастність LCD» підменю 

«Додатково» ви можете налаштувати контрастність дисплею на 

панелі дисплею. 
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Додатково -> пункт меню «Engineer Mode» 

У пункті меню «Engineer Mode» в підменю «Додатково» ви можете 
налаштувати пункти меню та завантажувати профілі. 

 

У режимі «Engineer Mode» ви можете використовувати свій пристрій EK 
IEM G4 для зчитування параметрів з інших приймачів ЕК та зберігати їх 
як профілі.  

Ви можете завантажувати ці профілі під час передачі в прямому ефірі, 
щоб контролювати та, при необхідності, регулювати звуковий сигнал, 
який відтворюється зчитуваним приймачем ЕК.  

Профіль містить налаштування пунктів меню: "Пункт меню 
«Squelch/Безшумове налаштування»", "Пункт меню «Frequency 
Preset/Налаштування частоти»", "Пункт меню «Name/Назва»", "Пункт 
меню «Balance/Баланс»", "Пункт меню «Mode/Режим»", "Пункт меню 
«High Boost/Підйом частотної характеристики»", "Додатково -> Пункт 
меню «Tune/Тон»", "Додатково -> Пункт меню «Limiter/Обмежувач»" та 
"Додатково -> Пункт меню «Volume Boost/Підвищення гучності»".  

 
 

Пункт меню Функція пункту меню  

Profiles List  Створіть до 16 профілів і считуйте   

                                         налаштування різних приймачів ЕК.  

Load Profiles Активувати/Деактивувати завантаження профілю 

Clear List Видалити усі профілі 

Exit Повернутися в пункт меню «Engineer Mode» 

 

Profiles List/Список профілів 

Щоб зчитувати налаштування та зберегти їх як профіль: 

▷ Викличте пункт меню «Engineer Mode» у меню «Додатково». 

▷ Викличте пункт меню "Profiles List/Список профілів". 

▷ Виберіть невикористаний профіль (профіль без запису частоти). 

▷ Натисніть кнопку SET. 

З'являється позначка Sync на дисплеї приймача. 

▷ Покладіть інфрачервоний інтерфейс приймача перед 
інфрачервоним інтерфейсом іншого приймача ЕК. 

Налаштування приймача призначаються для обраного профілю.  

▷ Повторіть цю процедуру для створення профілів інших приймачів ЕК. 

 
Ви можете зачитати дані передавача SR IEM таким же чином. 

Просимо зауважити, однак, що ці налаштування будуть оновлюватися 
тільки в тому випадку, якщо передавач і приймач були синхронізовані 
раніше ("Синхронізація пристроїв").  

Коли заводські налаштування за замовчуванням відновлюються 
("Додатково -> Пункт меню «Reset/Скидання»"), всі профілі 
видаляються. 
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Load Profiles/Завантаження профілів 

Щоб обрати збережений профіль: 

▷ Викличте пункт меню "Load Profiles/Завантаження профілів" в 

підменю «Engineer Mode». 

▷ Виберіть Active, щоб активувати завантаження профілів. 

На стандартному дисплеї з’являється позначка E. 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб вийти з меню. 

▷ Оберіть профіль, натиснувши кнопку UP/DOWN на стандартному 
дисплеї. 

Вибраний профіль завантажений; ви чуєте звуковий сигнал 
відповідного приймача. 

 

 

 

 
Якщо не збережено жодного профілю, у пункті "Завантаження 

профілів" з'являється позначка Inactive. 

Engineer Mode залишається активованим, навіть якщо ви замінюєте 
батареї або вимикаєте та знову вмикаєте пристрій ЕК.  

 

 

Додатково -> Пункт меню «Reset/Скидання»  

У меню «Reset/Скидання» підменю «Додатково» можна скинути 

налаштування приймача до стандартних налаштувань. 

 

 

 

 
 

Додатково -> Пункт меню «Software 
Revision/Версія ПО»  

У пункті меню «Software Revision/Версія ПО» в підменю 

«Додатково» ви можете відобразити поточну версію програмного 

забезпечення приймача. 
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Використання пристрою SR IEM G4 

Ці розділи містять детальну інформацію про роботу пристрою SR 

IEM G4. 

Ви можете знайти інформацію про встановлення та запуск 

пристрою SR IEM G4 в розділі "Встановлення пристрою SR IEM G4".  

 

 

 
Елементи керування передавача SR IEM G4  

 

 
 

1 Гніздо для підключення навушників  

• Див. “Використання виведення для навушників” 

2 Регулювання гучності для гнізда для підключення навушників 

• Див. “Використання виведення для навушників” 

3 Інфрачервоний інтерфейс з синім індикатором 

• Див. "Синхронізація пристроїв" 

4 Чевоний індикатор для попереджень  

• Див. “Додатково -> Пункт меню «Fullscreen Warnings/ 
Попередження на повний екран»” 

5 Панель дисплею 

• Див. "Індикатори на дисплеї пристрою SR IEM G4" 

6 Поворотний перемикач функцій для навігації в меню 
• Див. "Керування меню пристрою SR IEM G4" 

7 Кнопка SYNC 
• Див. "Синхронізація пристроїв" 

8 Кнопка ESC 
• Див. "Керування меню пристрою SR IEM G4" 

9 Кнопка STANDBY 
• Див. «Включення та вимкнення пристрою SR IEM G4»
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Включення та вимкнення пристрою SR IEM G4  

Щоб включити передавач: 

▷ Коротко натисніть кнопку STANDBY. 

Передавач включається, і з'являється стандартний дисплей. 

 

 

 

 
Щоб переключити передавач у режим очікування: 

▷ Якщо необхідно, вимкніть функцію блокування (див. "Функція 

блокування"). 

▷ Натисніть і утримуйте кнопку STANDBY, поки на панелі дисплею 

не з'явиться індикатор OFF. 

Панель дисплею вимикається. 

 

Щоб повністю вимкнути передавач: 

▷ Відключіть передавач від системи живлення, від'єднавши блок 

живлення від розетки. 
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Використання виведення для навушників  

Ви можете використовувати виведення для навушників на передній 
панелі пристрою SR IEM G4 (6,3 мм гніздо) для прослуховування 
звукового сигналу. 

 

 

УВАГА 

 
Небезпека внаслідок високого рівня гучності  

 

 
Занадто високі рівні гучності можуть пошкодити слух. 

 

▷ Перед включенням навушників, вимкніть гучність виведення для 

навушників. 
 

 

 

▷ Підключіть навушники до гнізда для навушників. 

▷ Контролюйте гучність, повертаючи регулятор гучності поруч із 

гніздом для навушників. 
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Налаштування каналів звуку  
      Ви можете налаштувати канали звуку в «Пункті меню «Mode/Режим»».     

                                                                 Ви можете обрати Stereo або Mono: 

▷ Оберіть Stereo, якщо потрібно надіслати окремий звуковий сигнал на 
канал I та канал II (наприклад, канал I = аудіосигнал модератора/ 
музиканта, канал II = сума всіх аудіосигналів). 

Після цього модератор/ музикант має можливість регулювати розподіл 
гучності у його або її приймача, коли це необхідно. 

 

 
▷ Оберіть Mono, коли потрібно лише передавати один канал. 

Використовується сигнал лівого аудіо входу BAL AF IN L. 
 

 
У режимі Mono/Моно вам слід відключити оцінку пілотного тонального 

сигналу на вашому приймачі EK IEM G4. Це єдиний спосіб гарантувати, що 

ваші приймачі передаватимуть однаковий сигнал на каналі I та каналі II. 
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Деактивація радіочастотного сигналу (RF mute) 

 
Щоб деактивувати РЧ-сигнал: 

▷ Натисніть кнопку STANDBY. 

                                    З’являється повідомлення «RF Mute Off?». 

▷ Поверніть поворотний перемикач функцій. 

                                    З’являється повідомлення «RF Mute On?». 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій. 

Частота передачі відображається, однак передавач не передає 

радіочастотний сигнал. З’являється попередження RF Mute (див. 

"Індикатори на дисплеї пристрою SR IEM G4") та індикатор 

попереджень світиться (див. «Елементи керування передавача 

SR IEM G4».  

 

Щоб активувати РЧ-сигнал: 

▷ Натисніть кнопку STANDBY. 

                                    З’являється повідомлення «RF Mute Off?». 

▷ Поверніть поворотний перемикач функцій. 

                                    З’являється повідомлення «RF Mute On?». 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій. 

Попередження на дисплеї та індикатор попереджень затухають. 
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Функція блокування  

Ви можете встановити функцію автоматичного блокування в 

меню Auto lock (див. "Пункт меню «Auto Lock/Автоблокування»"). 

Коли ви ввімкнули функцію блокування, вам доведеться вимкнути 

та увімкнути передавач для його роботи. 

 

Щоб тимчасово вимкнути функцію блокування: 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій. 

На панелі дисплею з'являється повідомлення "Заблоковано". 

▷ Поверніть поворотний перемикач функцій. 

На панелі дисплею з'являється повідомлення "Розблокувати?". 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій. 

Функція блокування зараз тимчасово вимкнена. 

 

 

 

 
Коли ви перебуваєте в робочому меню  

>> Функція блокування вимкнена для того, щоб ви могли працювати в 

робочому меню. 

 

Коли відображається один із стандартних дисплеїв  

>> Функція блокування автоматично активується через 10 секунд. 

 

Піктограма функції блокування миготить, коли функція блокування 

знову активується. 
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Індикатори на дисплеї пристрою SR IEM G4  

Ви можете переглянути таку інформацію на дисплеї передавача. 

 

 
 

1 AF рівень звукового сигналу (частота звуку) 

• Рівень каналу звуку з функцією пікової підтримки  

Коли на дисплеї відображається повне відхилення, рівень 
вхідного аудіосигналу надзвичайно високий. Коли передавач 
часто перевантажений або протягом тривалих періодів часу, 
дисплей PEAK відображається інвертованим. 

• Див. «налаштування каналів звуку»  

2 Банк частоти та канал 

• Поточний банк частоти та номеру каналу 

• Див. "Пункт меню «Frequency Preset/Налаштування частоти»”  

3 Частота  

 Поточна частота прийому 

 Див. "Пункт меню «Frequency Рreset/Налаштування частоти»” 

4 Назва  

• Вільно підібрана назва приймача 

• Див. "Пункт меню «Name/Назва»"  

5 Попередження  

• Відображаються активовані попередження 

• Див. "Додатково -> Пункт меню «Fullscreen Warnings/ 
Попередження на повний екран»"  

6 Піктограма передачі та потужності передачі  

• Передається радіочастотний сигнал 

• Див. “Додатково > Пункт меню «RF Power»” 

• Див. "Деактивація радіочастотного сигналу (RF mute)" 

7 Вхідна чутливість 

• Конфігурована чутливість NF сигналу на аудіовхідних роз'ємах 
BAL AF IN L (I) та BAL AF IN R (II) 

• Див. "Пункт меню «Sensitivity/Чутливість»" 

8 Функція блокування  

• Функція блокування активована 

• Див. “Пункт меню «Auto Lock/Автоблокування” 
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Дисплей затемнюється автоматично після 2-х хвилин бездіяльності. 
 

 

Якщо відсутній радіозв’язок у передавачі, дисплей вимикається через 20 
хвилин. Дисплей можна відновити, натиснувши будь-яку кнопку. 
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Керування меню пристрою SR IEM G4  

Навігація в меню  

Щоб відкрити меню: 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій. 

Робоче меню відображається на панелі дисплею передавача. 

Щоб відкрити пункт меню: 

▷ Поверніть поворотний перемикач функцій, щоб переміщатися 

по окремих пунктах меню. 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій, щоб відкрити 

обраний пункт меню. 

  “Елементи керування передавача SR IEM G4” 

 
Внесення змін у пункт меню  

Після відкриття пункту меню ви можете внести зміни наступним чином:  

▷ Поверніть поворотний перемикач функцій, щоб встановити 

відображуване значення. 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій, щоб зберегти 

налаштування. 

▷ Натисніть кнопку ESC, щоб вийти з меню без збереження 

налаштування. 

  “Елементи керування передавача SR IEM G4” 

 
Огляд пункту меню  

У пунктах меню ви можете налаштувати параметри, наведені нижче та 

відображати інформацію. 

 

Пункт меню «Sensitivity/Чутливість»  

• Регулювання вхідної чутливості - рівень звукового сигналу AF 
 

 

Діапазон налаштувань: від 0 дБ до -42 дБ на 3 дБ 
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Пункт меню «Mode/Режим»  

• Налаштування передачі звуку 
 

 
Діапазон налаштувань: Stereo/Стерео та Mono/Моно  

 

 

Пункт меню «Easy Setup/Легке налаштування» 

• Активація «Easy Setup Sync/Легке налаштування синхронізації» 
 

 
Діапазон налаштувань: синхронізація радіочастотного сигналу для всіх 

пристроїв або для одного пристрою 

Див. "Синхронізація пристроїв".  

 
Пункт меню «Frequency Preset/Налаштування частоти» 

• Ручний вибір банку частоти та каналу  
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Пункт меню «Name/Назва»  

• Введення назв  
 

 
У меню "Назва" ви можете ввести будь-яку назву для передавачів 

(наприклад, імена музикантів). 

Назви містять максимум 8 символів: 

• Усі літери, крім умлаутів. 

• Цифри від 0 до 9 

• Спеціальні символи та пробіли 

Введіть назви таким чином: 

▷ Поверніть поворотний перемикач функцій, щоб обрати символ. 

▷ Натисніть на поворотний перемикач функцій, щоб перейти до 

наступного місця або зберегти назву, яку ви ввели після її 

завершення. 

 

 
 

Пункт меню «Auto Lock/Автоблокування»  

• Увімкнення та вимкнення функції автоматичного блокування  
 

 
Це блокування запобігає випадковому вимкненню передавача, а 

також запобігає будь-яким ненавмисним змінам у конфігурації 

передавача. У стандартному дисплеї піктограма блокування 

показує, чи увімкнено зараз функцію блокування. 

Ви можете знайти інформацію про використання функції блокування 

в розділі "Функція блокування". 
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Додатково -> Пункт меню «Tune/Тон»  

• Налаштування частот передачі та банків частоти від U1 до U6 

Ви можете зберегти в цілому 16 каналів у банках частоти від U1 до U6. 

 
Тільки регулювання частоти  

▷ Відкрийте пункт меню «Tune/Тон» в меню "Додатково". 

▷ Відрегулюйте налаштування. 

 

 
Встановлення каналу та частоти   

▷ Оберіть пункт меню "Tune/Тон" і викликайте його, утримуючи 

поворотний перемикач функцій, доки не з'явиться вибір 

каналу. 

▷ Відрегулюйте налаштування. 

 

 
 

Додатково -> Пункт меню «Sync Settings/Параметри синхронізації» 

• Налаштування, активація або деактивація параметрів для передачі 
приймачам 

 

Коли прапорець буде активовано, значення буде передано під час 
синхронізації. Якщо його деактивувати, значення не буде передано. 

Ви можете налаштувати та активувати/деактивувати наступні 

параметри:  

• Баланс  

• Безшумність  

• Режим  

• Підйом частотної характеристики  

• Автоблокування  

• Обмежувач  
 

Див. «Синхронізація пристроїв». 
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Додатково > Пункт меню «RF Power»  

• Налаштування потужності передачі 
 

 
Ви можете налаштувати потужність передачі на три етапи в пункті 
меню «RF Power». Будь ласка, зверніть увагу на інформацію за такою 
адресою: 
Загальні умови та обмеження щодо використання частот 

Діапазон налаштування: 

Низька: 10 мВт 

Стандартна: 30 мВт 

Висока: 50 мВт  

 

 
 

Додатково -> Пункт меню «Fullscreen Warnings/Попередження на 
повний екран» 

• Активація/деактивація попереджень 
 

 
Ви можете активувати або деактивувати наступні попередження: 

AF Peak 

• Рівень звуку занадто високий. 

RF Mute 

• РЧ-сигнал від передавача до приймача деактивовано. 
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Додатково -> Пункт меню «Brightness/Яскравість» 

• Регулювання контрастності панелі дисплею 
 

 
Ви можете налаштувати контраст дисплею за 16 кроків. 

Діапазон налаштувань: від 0 до 15  

 
 
 

Пункт меню «Додатково -> Reset/Скидання»  

• Скидання налаштувань передавача  
 

 
Коли ви скидаєте налаштування передавача, зберігаються лише обрані 

параметри пілотного тонального сигналу та банків частоти від U1 до 

U6. 

 
Додатково -> Пункт меню «IP Address/ІР Адреса»  

• Налаштування конфігурації мережі 
 

 
Діапазон налаштувань: Автоматичний або ручний  
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Пункт меню «Додатково -> Software Revision/Версія ПО»  

• Показувати версію програмного забезпечення 

Ви можете відобразити поточну версію програмного забезпечення.
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Встановлення радіозв’язку  

Щоб встановити радіозв'язок між передавачем та приймачем, одна і та 

ж частота повинна бути встановлена на обох пристроях. 

Ви можете зробити це кількома різними способами:  

1. Використовуйте функцію «Легке налаштування» для автоматичної 

настройки частоти (див. "Пункт меню «Easy Setup/Легке 

налаштування»"). 

2. Встановіть частоту в приймачі вручну (див. "Пункт меню 

«Frequency Preset/Налаштування частоти»") та синхронізуйте 

його з передавачем (див. "Синхронізація пристроїв"). 

3. Встановіть частоту приймача та передавача вручну. 

 
 

Встановлення нотаток  

Під час синхронізації передавача з приймачами зверніть увагу на 

наступне: 

▷ Використовуйте лише передавачі та приймачі з тим же діапазоном 

частот (див. типову табличку передавача та приймача). 

▷ Переконайтеся, що бажані частоти вказані в доданому 

інформаційному листі. 

▷ Переконайтеся, що бажані частоти дозволені у вашій країні та, 

якщо потрібно, подайте заявку на отримання ліцензії на 

експлуатацію. 
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Синхронізація пристроїв  

Ви можете синхронізувати передавачі та приймачі системи ew серії 

IEM G4 через інфрачервоний інтерфейс приймача. 

Функція «Easy Setup Sync/Легке налаштування синхронізації» 
дозволяє перенести невикористані налаштування частоти з вашого 
приймача EK IEM G4 на декілька передавачів через інфрачервоний 
інтерфейс після того, як ви виконали попередньо встановлене 
сканування частоти з цим приймачем. Наступний невикористаний канал 
в поточному банку частоти приймача передається на ваш передавач. 

Навпаки, ви можете скористатись функцією синхронізації, щоб 
налаштувати параметри для портативного приймача EK IEM G4 прямо 
на стаціонарному передавачі SR IEM G4 та перенести їх на приймачі 
через інфрачервоний інтерфейс. 

 

 
Функція «Easy Setup Sync/Легке налаштування синхронізації» (EK 

IEM G4 -> SR IEM G4) 

▷ Увімкніть стаціонарний передавач та мобільні приймачі. 

▷ Оберіть пункт меню «Easy Setup/Легке налаштування» на всіх 

приймачах. 

▷ Оберіть, чи слід вимикати РЧ-сигнал лише для цього передавача 
або для всіх передавачів (у багатоканальному налаштуванні). 

На панелі дисплею передавача з'являється дисплей 
«Sync/Синхронізація» та загоряється синій індикатор на 
інфрачервоному інтерфейсі. 

 

 
▷ Виконайте попереднє сканування налаштування частоти за 

допомогою мобільного приймача EK IEM G4 (див. «Пункт меню Easy 
Setup/Легке налаштування») та оберіть банк частоти із достатньою 
кількістю невикористаних частот. 

▷ Тримайте інфрачервоний інтерфейс приймача перед 
інфрачервоним інтерфейсом першого передавача. 
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Синхронізація пристроїв 
 

 

 

 

Наступне невикористане налаштування частоти переноситься з 
приймача на передавач. 

Після завершення передачі на панелі дисплею передавача 
з'являються номери переданого банку частоти та переданого 
каналу. 

▷ Натисніть на поворотний  перемикач функцій на передавачі, щоб 
зберегти синхронізовану частоту. 

▷ Тримайте інфрачервоний інтерфейс мобільного приймача перед 
інфрачервоними інтерфейсами інших передавачів по одному. 
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Використання пристрою AC 41 
 

 

 

 

Функція «Sync/Синхронізація» (SR IEM G4 -> EK IEM G4) 

Ви можете налаштувати параметри, які будуть перенесені на приймачі 
тут: "Додатково -> Пункт меню «Sync Settings/Параметри 
синхронізації»". 

▷ Увімкніть передавач та приймач. 

▷ Натисніть кнопку SYNC на приймачі. 

Повідомлення «Sync» з'являється на дисплеї приймача, а синій 
індикатор стає синім. 

 

▷ Тримайте інфрачервоний інтерфейс приймача перед 

інфрачервоним інтерфейсом передавача. 

 

Параметри передаються передавачеві. Синій індикатор блимає 

під час передачі. 

Після завершення передачі на дисплеї приймача з'являється 

позначка як підтвердження. Тоді приймач повернеться до 

поточного стандартного дисплею. 

Щоб скасувати синхронізацію: 

▷ Натисніть кнопку ESC на приймачі. 

            На дисплеї з'являється символ X. 

Цей значок також з'являється, коли: 

• Передавач не знайдено або передавач не сумісний. 
Передавач знайдено та процес синхронізації автоматично 

закінчується через 30 секунд. 
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Використання пристрою AC 41 
 

 

 

 

 

Використання пристрою AC 41 

Ці розділи містять детальну інформацію про роботу пристрою AC 41. 

Ви можете знайти інформацію про встановлення та запуск 
пристрою AC 41 у розділі «Встановлення пристрою AC 41». 

 

 

 
Елементи керування передньої панелі 

пристрою  

 

 
1 Кнопка ON/OFF  

• Див. “Включення та вимкнення пристрою AC 41” 

2 Індикатор живлення 

• Див. “Включення та вимкнення пристрою AC 41” 

3 Індикатори стану  

• Блок живлення передавача 

• Див. "Значення індикаторів" 
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Використання пристрою AC 41 
 

 

 

 

Включення та вимкнення пристрою AC 41  

Щоб увімкнути антенний комбінатор: 

▷ Коротко натисніть кнопку ON/OFF. 

Антенний комбінатор включається, а індикатор живлення стає 
зеленим. 

Передавачі отримують РЧ-сигнал. Світиться індикатор стану (див. 
"Значення індикаторів").  

 

 

 
Щоб переключити антенний комбінатор у режим очікування: 

▷ Утримуйте кнопку ON/OFF, доки не увімкнеться індикатор живлення. 

 

Щоб повністю вимкнути антенний комбінатор: 

▷ Від'єднайте антенний комбінатор від системи живлення, 

від'єднавши блок живлення від розетки. 
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Використання пристрою AC 41 
 

 

 

 

Значення індикаторів  

 
Індикатори від 1 до 4 світяться: 

• Передавачі були підключені правильно, як описано в розділі 
"З’єднання пристрою АС 41 з передавачами". 

• Роз'єми від RF IN 1 до RF IN 4 мають напругу живлення для 
передавачів. 

 

 
 

Індикатори від 1 до 4 не світяться: 

• Передавачі несумісні з антенним комбінатором AC 41. 

• Переконайтеся, що передавач має власний блок живлення. 

або 

• Існує коротке замикання на роз'ємах від RF IN 1 до RF IN 4. 

• Перевірте підключення антени. 

• Replace the connecting cable if needed. За потреби замініть кабель 
з’єднання. 
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Огляд  
 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 
Огляд 

У наведених нижче розділах ви можете знайти інформацію про різні 

варіанти продуктів системи ew серії IEM G4, а також технічні дані 

стосовно системи та окремих продуктів. 

• Варіанти продукту та варіанти частот >> "Варіанти продукту"  

• Таблиці частоти з оглядами всіх банків та каналів >> “Таблиці 
частоти" 

• Специфічні для системи та специфічні для продукту технічні дані >> 
"Технічні характеристики" 

• Інформація про присвоєння виведень (роз'єм і XLR) >> 
"Призначення виведень"  

Ви також можете знайти інформацію про безпечне очищення та 

обслуговування продуктів системи «Evolution Wireless G4». 

• "Очищення та обслуговування" 
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Варіанти продукту 
 

 

 

 

Варіанти продукту  

Варіанти продукту EK IEM G4  

Виготовлено в Німеччині 

 
EK IEM G4-A1 470 – 516 МГц      № прод.: 507849 

EK IEM G4-A 516 – 558 МГц      № прод.: 507850 

EK IEM G4-GB 606 – 648 МГц      № прод.: 507851 

EK IEM G4-G 566 – 608 МГц     № прод.: 507852 

EK IEM G4-B 626 – 668 МГц     № прод.: 507853 

EK IEM G4-C 734 – 776 МГц      № прод.: 507854 

EK IEM G4-E 823 – 865 МГц      № прод.: 507855 

 

 
Зібрано в США 

 
EK IEM G4-A1 470 – 516 МГц      № прод.: 508188 

EK IEM G4-A 516 – 558 МГц     № прод.: 508189 

EK IEM G4-AS 520 – 558 МГц     № прод.: 508190 

EK IEM G4-G 566 – 608 МГц      № прод.: 508191 

EK IEM G4-B 626 – 668 МГц      № прод.: 508192 

EK IEM G4-C 734 – 776 МГц     № прод.: 508193 

EK IEM G4-D 780 – 822 МГц     № прод.: 508194 
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Варіанти продукту 
 

 

 

 

Варіанти продукту SR IEM G4  

Виготовлено в Німеччині 

 
SR IEM G4-A1 470 – 516 МГц     № прод.: 507842 

SR IEM G4-A 516 – 558 МГц     № прод.: 507843 

SR IEM G4-GB 606 – 648 МГц     № прод.: 507844 

SR IEM G4-G 566 – 608 МГц     № прод.: 507845 

SR IEM G4-B 626 – 668 МГц     № прод.: 507846 

SR IEM G4-C 734 – 776 МГц     № прод.: 507847 

SR IEM G4-E 823 – 865 МГц     № прод.: 507848 

 

 
Зібрано в США 

 
SR IEM G4-A1 470 – 516 МГц      № прод.: 508181 

SR IEM G4-A 516 – 558 МГц     № прод.: 508182 

SR IEM G4-AS 520 – 558 МГц     № прод.: 508183 

SR IEM G4-G 566 – 608 МГц     № прод.: 508184 

SR IEM G4-B 626 – 668 МГц     № прод.: 508185 

SR IEM G4-C 734 – 776 МГц     № прод.: 508186 

SR IEM G4-D 780 – 822 МГц     № прод.: 508187 

 

 

Варіанти продукту AC 41  
 

AC 41-EU № прод.: 576761 NT 3-1-EU 

AC 41-US № прод.: 576762 NT 3-1-US 

AC 41-UK № прод.: 576761 NT 3-1-UK 
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Таблиці частоти 
 

 

 

 

Таблиці частоти  

Ви можете знайти таблиці частот для всіх доступних діапазонів 

частоти у розділі завантаження веб-сайту компанії «Sennheiser» 

www.sennheiser.com/download. 

 

Завантажте платформу веб-сайту компанії «Sennheiser» 

 

Введіть ew G4 на панель пошуку, щоб показати таблиці частоти. 
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Технічні характеристики 
 

 

 

 

Технічні характеристики  

Ви можете знайти міжсистемні та специфічні для продукту технічні дані 

у розділах, наведених нижче.  
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Пристрій EK IEM G4 

Характеристики RF  
 

Модуляція Wideband FM 
 

Діапазони частот сигналів A1: 470 – 516 МГц 

A: 516 – 558 МГц 

AS: 520 – 558 МГц 

G: 566 – 608 МГц 

GB: 606 – 648 МГц 

B: 626 – 668 МГц 

C: 734 – 776 МГц 

D: 780 – 822 МГц 

E: 823 – 865 МГц 

Частоти прийому Максимальна частота 
прийому 1680, регулюється 
по 25 кГц 

 

20 банків частоти, кожен з яких 

має до 16 заводських каналів, 

без інтермодуляції 

 
6 банків частоти з 16 

програмованими каналами 

Перемикання смуги частот до 42 МГц 
 

                                                         Номінальне/пікове відхилення   ±24 кГц / ±48 кГц 

                       Принцип приймача              Адаптивне різноманіття 

Чутливість  

(з HDX, пікова девіація)  
< 4 мкВ, зазвичай1.6 
мкВ для 52 дБА rms S/N 

 
 

Вибір за сусіднім каналом Зазвичай ≥ 65 дБ 

Інтермодуляційне загасання Зазвичай ≥ 70 дБ 

Блокування ≥ 80 дБ 

Безшумність від 5 до 25 дБмкВ,  регулюється 
в 2-дБ 

Безшумність пілотного тонального сигналу Може бути відключений 
 



98 

 

 

 

 

Характеристики AF  
 

Система компандеру Sennheiser HDX    

Співвідношення 

сигнал-шум (1 мВ, 

пікова девіація)  

приблизно 90 дБА 

 
 

Сумарний коефіцієнт гармонічного спотворення (THD) ≤ 0.9 % 

 
Вихідна потужність при 
2.4 В 5% THD, 
номінальне відхилення  

2 x 100 мВт при 32 Ом 

 
 

Підйом частотної характеристики +8 дБ при 80 кГц 

Обмежувач від –18 дБ до –6 дБ на 6 дБ, 
може бути відключений 

 

 

 

 
Загальний пристрій  

 

Діапазон температур                 від -10 °C до +55 °C (від 14 °F до 131 °F) 
 

Електроживлення 2 AA батареї, 1,5 В або 
акумулятор BA 2015  

Номінальна напруга 3 В батарея 

                                                                                                                       2.4 В акумулятор 

Споживання енергії  

 
При номінальній напрузі  

З вимкненим передавачем  

 

 
Зазвичай 140 мА 

≤ 25 мкА 
 

 

Час роботи приблизно від 4 до 6 годин (в 
залежності від рівня гучності) 

Розміри  приблизно 82 x 64 x 24 мм 
 

Вага приблизно 125 г 
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Пристрій SR IEM G4 

Характеристики RF  
 

Модуляція  Broadband FM stereo 

(MPX процедура пілотного 

тонального сигналу) 
 

Діапазони частот сигналів A1: 470 – 516 МГц 

A: 516 – 558 МГц 

AS: 520 – 558 МГц 

G: 566 – 608 МГц 

GB: 606 – 648 МГц 

B: 626 – 668 МГц 

C: 734 – 776 МГц 

D: 780 – 822 МГц 

E: 823 – 865 МГц 

Частоти прийому Максимальна частота 
прийому 1680, регулюється 
по 25 кГц 

 

20 банків частоти, кожен з яких 

має до 16 заводських каналів, 

без інтермодуляції 

 
6 банків частоти з 16 

програмованими каналами 

Перемикання смуги частот до 42 МГц 
 

Номінальне/пікове відхилення ±24 кГц / ±48 кГц 

MPX пілотний тональний 

сигнал (частота/відхилення) 

19 кГц/±5 кГц 

 
 

Стабільність частоти ±10 ppm 

Виведення антени роз’єм BNC, 50 Ом 
 

Вихідна потужність RF при 50 ? Перемикається: 

Низька: зазвичай 10 мВт 

Стандартна: зазвичай 30 мВт 

Висока: зазвичай 50 мВт 
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Характеристики AF  
 

Система компандера Sennheiser HDX 
 

Частотна характеристика AF від 25 до 15,000 Гц 

Вхід AF  

BAL AF IN L (I) + MONO/ 

BAL AF IN R (II) 

                   

                   2x XLR-3/ 6.3 мм роз’єм для     

                   розетки, (1/4 дюйми)     

                   електрично збалансований 80 – 18,000 Гц 
  

Макс. вхідний рівень +22 дБн 

Сумарний коефіцієнт 

гармонічного спотворення 

(при 1 кГц та номінальній 

девіації) 

Співвідношення сигнал-шум 

при номінальному вхідному 

та піковому відхиленні  

Виведення AF  

LOOP OUT BAL L (I)/ 

LOOP OUT BAL R (II) 

≤ 0.9 % 
 

 
 
 
> 90 дБ 

 
 
 
 
6.3 мм стерео роз’єм для 
розетки  (1/4 дюйми), 
збалансований 

 
 

 

 

 
Загальний пристрій  

 

Діапазон температур                 від -10 °C до +55 °C (від 14 °F до 131 °F) 
 

Електроживлення 12 В постійного струму 

Споживання енергії макс. 350 мА 
 

Розміри приблизно 202 x 212 x 43 мм 

Вага приблизно 980 г 
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Навушники IE 4  
 

Діапазони частоти 40 – 20,000 Гц 
 

Макс. рівень звукового тиску (SPL) 118 дБ SPL 

Звуковий тиск 106 дБ (1 кГц,1 мВт) 
 

Імпеданс 32 Ом 

Номінальний імпеданс 16 Ом 
 

Довжина кабелю 1.4 м 

З’єднувач 3.5 мм стерео роз’єм, позолочений  
 

 

 
 

Пристрій AC 41 

Технічні характеристики  

 
 

Діапазони частот  

 
AC 41-EU/UK: 
AC 41-US 
 

 

 

470 – 870 МГц 

470 – 608 МГц 

 
 

Втрата передачі 0 дБ (±1 дБ) 

Вхідна потужність RF макс. 30 мВт на вхід 
 

Імпеданс 50 Ом 

Електроживлення 13.8 В постійного струму (з 
настільним блоком живлення 
NT 3-1) 

 

Загальне споживання енергії макс. 3.4 A (з підключеними  

передавачами) 

Джерело живлення 

передавача від RF IN 1 до RF 

IN 4 

11.4 В постійного струму 
(захищений від зворотного 
постачання), 350 мА 

 
 

Відносна вологість повітря від 5 до 95% 

    Діапазон температур  
 

Робота: 

Зберіг.: 

                                Від -10 °C до +55 °C (від 14 °F до 131 °F) 

                                Від -20 °C до +70 °C (від -4 °F до 158 °F) 
 

 

Розміри приблизно 212 x 168 x 43 мм 

Вага приблизно 1470 г 
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Блок-схема  
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Призначення виведень 
 

 

 

 

Призначення виведень  

3.5 мм стерео роз’єм  
 

 

• Роз’єм для гарнітури та кабелів навушників, наприклад IE 4. 

• Підключити до: 

• EK IEM G4 

• EK 500 G4 

 

 
3.5 мм роз’єм мікрофона 

 

• Роз’єм для мікрофонів Лавальє та бездротового мікрофона, наприклад 
ME 2. 

• Підключити до: 

• SK 100 G4 

• SK 300 G4 

• SK 500 G4 

 

 
3.5 мм роз’єм для лінії  

Line + 

 

• Роз’єм для кабелів лінії та приладу, наприклад Ci 1-N 

• Підключити до: 

• SK 100 G4 

• SK 300 G4 

• SK 500 G4 

 

 
6.3 мм стерео роз’єм, збалансований (аудіо вхід/заворот) 

 

• Підключити до: 

• SR IEM G4 Audio In 

• SR IEM G4 Loop Out 

 

 
L R 

Mic 

 

 
L R 
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Призначення виведень 
 

 

 

 

6.3 мм моно роз’єм, незбалансований  
 

• Підключити до: 

• EM 100 G4 Audio Out 

• EM 300-500 G4 Audio Out 

 

 
6.3 мм стерео гніздо для роз'єму для навушників   

 

• Підключити до: 

• Входу гарнітури пристрою EM 100 G4  

• Входу гарнітури пристрою EM 300-500 G4  

• Входу гарнітури пристрою SR IEM G4  

 

 

Роз’єм XLR-3, збалансований  
 

 
 

Роз'єм штекера для живлення   
 

 

 
L R 

2 1 

  3 
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Очищення та обслуговування 
 

 

 

 

Очищення та обслуговування  

Зверніть увагу на наступну інформацію при очищенні та обслуговуванні 

продуктів системи «evolution wireless G4». 

 
 
 

УВАГА 

 
Рідини можуть пошкодити електроніку продуктів. 

 
Рідини, що надходять у корпус продукту, можуть спричинити коротке 

замикання та пошкодити електроніку. 

 

▷ Зберігайте всі рідини подалі від продуктів. 

▷ Не використовуйте ні розчинники, ні чистячі засоби. 

 

 

▷ Відключіть пристрої від системи живлення та вийміть 

акумулятори та батареї, перш ніж почати очищення. 

▷ Очищуйте усі вироби лише м'якою сухою тканиною. 

 

▷ Зверніть увагу на спеціальні інструкції з очищення, наведені нижче 

для наступних продуктів. 

 
 

Очищення звукової вхідної корзини мікрофонного модулю   

▷ Викрутіть звукову вхідну корзину з мікрофонного модулю, 

повернувши його проти годинникової стрілки. 

▷ Зніміть вставку з пінопласту. 

 

 

 
 

Ви можете очистити звукову вхідну корзину двома способами:  

 Використовуйте трохи вологу ганчірку, щоб очистити звукову 
вхідну корзину всередині та ззовні.  

 Використовуйте щітку та промийте чистою водою.  

▷ Якщо необхідно, очистіть вставку з пінопласту за допомогою 

м'якого миючого засобу або замініть вставку з пінопласту. 

▷ Висушіть звукову вхідну корзину та вставку з пінопласту. 

▷ Знову вставте вставку з пінопласту. 
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Очищення та обслуговування 
 

 

 

 
▷ Поверніть звукову вхідну корзину на мікрофонний модуль. 

Час від часу ви також повинні очищати контакти мікрофонного модулю: 

▷ Протріть контакти мікрофонного модулю м'якою сухою тканиною. 
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Contact 
 

 

 

 

КОНТАКТИ  

 
Контакти 

Інструкція з експлуатації у форматі PDF   

Ви можете знайти цю інструкцію з експлуатації у форматі PDF у 

розділі завантаження веб-сайту компанії «Sennheiser» за 

посиланням www.sennheiser.com/download. 

 

Завантажте платформу для веб-сайту компанії «Sennheiser» 

 
 

▷ Введіть ew G4 у панель пошуку, щоб показати інструкції з 

експлуатації для продуктів системи ew G4. 

 
 

 
Обслуговування клієнтів  

Якщо у вас виникли технічні питання або виникли проблеми з 

продуктом, ви можете отримати доступ до служби підтримки клієнтів 

компанії «Sennheiser» за посиланням www.sennheiser.com/service-

support. 

 

Онлайн-система обслуговування клієнтів компанії «Sennheiser»  

 
 

 
Зворотній зв'язок 

У вас з’явилися питання або пропозиції щодо цієї інструкції з 

експлуатації? Напишіть нам на адресу techcomm@sennheiser.com. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Компанія «Sennheiser electronic GmbH & Co. KG» 

Am Labor 1, 30900 Ведемарк, Німеччина 
www.sennheiser.com 

http://www.sennheiser.com/

