
 1 

 
 
 
 
 

2000 SERİSİ TELSİZ KULAKLIK ALICISI  
 

TANITMA ve  KULLANIM KILAVUZU 
 
                         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 2000 IEM-AW  516-558 MHz 
EK 2000 IEM-GW  558-626 MHz 
EK 2000 IEM-GBW  606-678 MHz 
 
modellerini  kapsar 

 
 
 
 
FTM cihaz kategorileri ve frekans bandlari dahilinde Tablo 10 doğrultusunda yayın gücü yaotur ve 470-694 MHz frekans 
aralığı dahilinde ayarlanabilir aralık uyumludur .”Sadece alıcı özelliği olan Cihazlar” ‘dan olduğundan Sınıf-1 kategorisi bir 
cihazdır. 
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www.metan.com adresimizden detaylı kurulum, Optimizasyon, öneri ve eğitici 
makalelere ulaşabilirisiniz ve klavuzunuzun kaybı durumunda tekrar PDF olarak 
indirebilirsiniz. 
 
Sennheiseri seçtiğiniz için teşekkürler! 
 
Yıllar boyu süren araştırmalarımız sonunda güvenle kullanabileceğimiz bu 
ürünü geliştlrdik. Yarım yüzyılı aşkın dizayn deneyimi ve ELEKTO-AKUSTİK 
cihazlardaki yüksek kaliteli üretimi sayesinde Sennheiser bugün alanında bir 
dünya devi.Yeni Sennheiser ürününüzü çabuk ve eksiksiz bir şekilde 
kullanabilmek için bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneriyoruz. 
 
Güvenlik Talimatı 
 
Cihazınızı kesinlikle açmayınız.Cihazı yetkili olmayan kişi veya kişiler 
açtığında ürün garanti kapsamı dışına çıkacaktır. Cihazınızı merkezi ısıtıcılardan 
radyatörlerden ve elektrikli ısıtıcılardan uzak tutunuz ve direk güneş ışığına 
maruz bırakmayınız. Cihazınızı kuru ve nemsiz ortamlarda kullanınız. 
Cihazınızı nemli bir bezel temizleyebilirsiniz.Cihazın erimesine sebep olacak 
eritici özelliği olan temizliyiciler kullanmayınız. 
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CİHAZIN KISA TANIMLAMASI 
 
 
Bu kulaklık açlısının işlev yapabilmesi için kendi alış/dinleme frekansları ile 
uyumlu UHF frekanslarında (470– 694 MHz aralığında) yayın yapan bir 
vericiden sinyal alması gereklidir ve ayrıca temin edilmelidir. Alıcı 2000 serisi 
SR 2000 veya SR 2050 modelleri ile kullanılmak üzere optimize edilmiştir, 
ancak HDX gürültü bastırma teknolojisi destekli ve frekansı uyumlu herhangi 
bir analog verici ile çalışması mümkündür. Sahne sanatçısı müzükal aletlerin 
çıkışına ilgili vericiyi bağlayarak senkron amaçlı yada moderatörler 
heber/tartışma programlarında süfle kulaklığı amaçı ile yada ev kullanıcısı 
dinlemek istediği TV, Müzük Seti gibi kaynaklara ayrıca temin edeceği uyumlu 
bir vericiyi bağlayarak işitmeye yardımcı olarak veya uzaktan dinleme amaçlı 
olarak kullanabilir. 
 
Benzer şekilde ses teknisyeni’nin tesisatına ve/veya mikrofonuna bağlantı 
kurularak tek yönlü haberleşme ve Monitörleme amacı ile de kullanılmakla 
bereber kablosuz suflör düzeneği , reji ve sunucu arası iletişim aracı veya tek 
yönlü bir basit interkom olarak kullanılabilir. 
 
Kulaklık üzerinde ayrıca ses şiddetini ihtiyaca göre  ayarlamak maksadı ile bir 
ses seviye ayarı mevcuttur. 
  
EK 2000 IEM-AW  516-558 MHz 
EK 2000 IEM-GW  558-626 MHz 
EK 2000 IEM-GBW 606-678 MHz 
 
şeçeneği ile 3 farklı model mevcuttur. 
 
Kulaklığın alış/çalışma  frekansını isterseniz  LCD ekran ve Menü tuşları 
yardımı ile kendiniz kolayca ayarlayabilirsiniz. 
 
Cihaz sadece alıcı özelliği olan bir cihaz olduğundan yayın çıkış gücü yoktur. 
Ses çıkışı standart 3,5mm TRS mini jak şeklindedir ve 20-32 Ohm empedanslı 
tüm kulaklıkların kullanımına uygundur. Adaptive anten teknolojisi sayesinde 
kismi olarak true diversity gibi çalişir ve Antenlerin birbirlerini gördüğü sürece 
kesinti ve parazitlenme yapmaz. 
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TEKNIK ÖZELLİKLER:  EK 2000 IEM ALICI 
 
 
RF KARAKTERİSTİKLERİ 
MODÜLASYON TÜRÜ    FM 
ALIM FRAKANS ARALIĞI   516-678 MHz 
RF BAND GENİŞLİĞİ    max. 75 MHz 
KANAL SAYISI     3000 ADET AYARLANABİLİR 
ALICI PRENSİBİ     ADAPTIVE DIVERSITY 
 
AF KARAKTERİSTİKLERİ 
LİMİTER -18 db - -6 db arasında 3 dB 

adımlar ile ayarlanabilir. 
High Boost      +8 dB 80kHz de. 
KULAKLIK ÇIKIŞ GÜCÜ   100 mW 
 
GÜRÜLTÜ BASTIRMA    SENNHEISER HDX 
THD ( Bozulma )     < %0,9 ( 1 kHz ) 
 
GENEL ÖZELLİKLER 
GEREKSİNİMİ     2AA tip alkalin pil 2 adet 
BOYUTLARI     82x64x24 mm 
AĞIRLIĞI      140 g 

 
 
 
 
1-On/Off volume kontrolü 
2-Kulaklık çıkışı (Adaptive anten) 
3-Anten 1 
4-Kullanıcı ve pil durum göstergesi 
5-RF sinyal göstergesi 
6-Şarj kontakları 
7-SET düğmesi. Menü için. 
8-Yukarı,aşağı menu (<,>) düğmeleri 
9-Pil yuvası 
10-Pil yuvası kapağı 
11-Pil yuva kapak açma düğmeleri 
12-IR arabirim 
13-ESC düğmesi. Menüden çıkış için 
14-LCD ekran. 
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EK 2000 IEM PİL YERLEŞTİRME ŞEMASI: 

 
Verimli bir kullanım için mutlaka Alkalin pil kullanınız ! 
 
BEL KİLİPSİ  YERLEŞTİRME/KULLANIMI HKK. 
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LCD EKRAN ÖZELLİK VE TANIMLAMASI: 
 

 
 

1- ALIŞ (ANTEN) SİNYALİ SEVİYE GÖSTERGESİ 
2- SES (AF) SİNYALİ SEVİYE GÖSTERGESİ 
3- FREKANS GÖSTERGESİ 
4- CİHAZ İSMİ 
5- TUŞ KİLİDİ GÖSTERGESİ 
6- PİL SEVİYESİ GÖSTERGESİ 
7- “MUTE” (SUSTURMA) DURUMU GÖSTEGESİ 
8- “PILOT TON” DURUMU GÖSTERGESİ 

 
 
ALICININ  GENEL OLARAK KULLANIMI: 
 
EK 2000 IEM model kulaklık alıcısı 2000 serisi  vericiler ile uyumlu olup ilgili 
vericiler ile ayni frekans ve özelliklere ( „HDX“ Gürültü bastırma teknolojisine.) 
sahip olmalıdır. SR 2000 IEM ve SR 2050 IEM ile birlikte çalişmak üzere 
optimize edilmiştir. Kulaklık çıkışına 20 ila 32 Ohm 3,5mm TRS mini jak 
konnektörlü herhangi bir kulaklık takılarak kullanılabilir. Kulaklık alıcısının 
ayar menüsü kullanılan Grafik tabanlı LCD gösterge ve 3 tuştan oluşan tuş 
takımı dolayısı ile basit ve anlaşılabilirdir. Ok tuşları (<,>) ile iştenilen özellik 
seçilmekte ve SET tuşu ile ilgili menu seçeneği onaylanmakta veya etkisiz hale 
getirilkmektedir. onaylanmaktadır. ON/OFF anahtarına combine olan erişimi 
kolay ve iri düğme ile ses seviyesi kullanım esnasında ihtiyaca göre 
ayarlanabilmekte veya alıcı cihaz tamamen kapatılabilmektedir. 
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FREKANS BANKALARI ŞEMASI: 
 
 
Sistem aşağıda belirtilen frekans grubu çeşitliliğe sahiptir. 
 
AW ( AW-X ) 516-558 MHz 
GW ( GW-X ) 558-626 MHz 
BW ( GBW-X ) 606-678 MHz 
 

 
 
 
FTM cihaz kategorileri ve frekans bandlari dahilinde Tablo 10 doğrultusunda 
470-694 MHz frekans aralığı kapsamında ve frekans bandlari ile uyumludur. 
“Sadece Alıcı Özelliği olan Cihalar“ grubunda olduğundan SINIF-1 Kategorisi 
bir cihazdır. 
 
 
NOT: -X   türevlerinde (versiyonlarında)  ambalaj ve kutulama ferkı vardır, teknik donanım ve özellikler aynıdır. 
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KULLANICININ KENDİ YAPABİLECEĞİ BASIT BAKIMLAR 
 
Cihazınızın sürekli olarak randımanlı kalması için soket bağlantılarını 
sık sık kontrol ederek, gevşeyebilen soketleri sıkılaştırın. 
 
Cihazınız eğer pil ile çalışıyorsa kullanmadığınız zaman pilleri 
mutlaka cihazınızdan sökün ve sık sık pil kontaklarının temiz olup 
olmadığına dikkat edin, eğer oksidasyon gözlemlerseniz yetkili teknik 
serviste bu oksidasyonu mutlaka temizlettirin. 
 
  
BAĞLANTI VE MONTAJ 
 
Cihazınızın ses sisteminize bağlantısı kullanıcı tatafından yapılacaktır, 
bağlantılarda uluslararası soket tiplerine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlantilarda tereddütünüz oluşursa yetkili teknik 
servislerden uluslararası bağlantı tiplerini  isteyiniz.. Hatalı bağlantılar 
ve bağlantıları cihazdan oluşabilecek besleme ve toprak kaçakları 
cihazınıza hasar verebilecektir. 
 
Cihazınızı şehir şebekesi  ile çalışan bir ses cihazına bağlamadan önce 
cihazınızı bağlayacağınız’şehir şebekesi ile çalışan ses cihazınızın 
topraklanmış olmasına dikkat edin. 
 
 
GARANTİ VE KULLANIM ÖMRÜ 
 
Bu ürünün Garanti süresi 24 aydır, kullanım ömrü “SATIŞ SONRASI 
HİZMETLER YÖNET. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI 
HAKK. KANUN” ve  “SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ 
ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ “ eki ile “ELEKTRONİK, 
TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI” doğrultusunda  
5 yıldır, üretici firma model üretimi sonlandırılması sonrası yedek 
parça temin edilebilirliği süresi de 5 yıldır. 
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  STANDART ve UYUMLULUKLAR 
 
 
 

 
 
 
Avrupa Birliği dahilinde bu ürünün kullanım süresi sona 
erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması ve ayrı olarak 
toplanması gereklidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış 
diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. 

 
 
 
Çevreyi korumak ; ayrıca kullanılmış olan ve işlevini bitirmiş 
olan pillerinizi tekrar geri kullanıma kazandırılması ve ülke 
ekonomisine zarar verilmemesi açısından lütfen kullanılmış 
pillerinizi diğer belediye atıkları ile atmayın. Pil atık 
kutularını kullanın. 

 
 
 
   TUV 

   
        0682 
 

Not:   DoC ( CE ) belgesi ekte veya dosyada mevcuttur,  kaybı durumunda veya 
gereğinde www.metan.com  adresinden SERVİSLER/K.KLAVUZLARI başlığının altından 

indirebilirsiniz. 

 

EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. 
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İTHALATÇI FİRMA 
 
MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret AŞ.. 
Harbiye Mah.Kadırgalar Cad.No: 6 G-Mall AVM 
34367 Maçka / İSTANBUL 
Tel    : +90-212-293 37 50 
Fax   : +90-212-252 39 66 
mail : bilgi@metan.com , info@metan.com    
web  : www.metan.com 
 
 
 
YETKİLİ TEKNİK SERVİS : 
 
MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret AŞ.. 
Harbiye Mah.Kadırgalar Cad.No: 6 G-Mall AVM 
34367 Maçka / İSTANBUL 
Tel    : +90-212-293 37 50 
Fax   : +90-212-252 39 66 
mail : servis@metan.com, destek@metan.com     
web  : www.metan.com, www.metan.net 
 
 
 
ÜRETİCİ FİRMA : 
 
Sennheiser electronic GmbH & Co.KG 
Am Labor 1 
30900 Wedemark / Germany 
Phone :  +49 (5130) 600-681 
Fax    :  +49 (5130) 600-342 
web    :   www.sennheiser.com 

 


