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SH 250 binauralt headset 
 
 
Sennheiser Communications SH 250 har två aktiva hörsnäckor. Med hjälp av en anpassad 
bottenkabel går det att ansluta ett SH 250 till de allra flesta standardtelefonerna på marknaden. 
 
ActiveGard™ -system i öronkapseln försäkrar dig om att din hörsel är skyddad från skadliga 
ljudchocker som annars skulle kunna resultera i en permanent hörselskada. 
 
Med koppling av ett SH 250 till ett av Sennheiser Communications Universella Interface får 
man möjligheten att ha både telefonlur och headset inkopplat samtidigt på telefonen och 
enkelt kunna växla mellan dessa. Förutom denna växlingsfunktion finns det ytterligare 
möjligheter som varierar på de olika Interfacen.   
 
Följande tillbehör medföljer SH 250 
 

• SH 250 inklusive kabel mellan headset och övre snabbkopplingen. 
• Kabelclips för fastsättning av kabel i kläder etc. 
• Förvaringspåse 
• Instruktionsbok på Engelska 

 
Som tillägg till ovanstående kommer det att behövas en adapterkabel för att ansluta headsetet 
till telefonen. Med undantaget om Du köpt Ditt headset tillsammans med ett aktivt interface så 
som UI 740, UI 750 eller DW800 då kabeln är inkluderad tillsammans med dessa vid 
leverans. 
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Inkoppling av headset. 
 
SH 250 är i grundutförande inte möjligt att koppla till en telefon, en separat adapterkabel som 
är anpassad till aktuell telefon krävs. Kabeln finns att köpa hos närmaste Sennheiser 
Communications återförsäljare. 
 
Det finns tre alternativa inkopplingar mot en telefon: 
 

- Adapterkabeln ansluts i telefonen istället för en telefonlur. 
Frigör telefonlurens modularkontakt från telefonen och sätt i adapterkabelns 
modularkontakt istället. Ett klickljud skall höras då modularkontakten sätts i telefonen. 
 

- Adapterkabeln ansluts till telefonen parallellt med en telefonlur. (endast möjligt 
då telefonen har en separat headsetutgång)  
Anslut adapterkabelns modularkontakt i telefonens headsetutgång. Ett klickljud skall 
höras när modularkontakten ansluts. 
 

- Adapterkabeln ansluts till telefonen vi ett Universellt Interface (tillbehör) 
Vänligen referera till Interfacets separata bruksanvisning. 

 
Hur ”Easy Disconnect” kontakten fungerar 
Headsetet kopplas samman med adapterkabeln via Sennheiser Communications ”Easy 
Disconnect”-kontakt. Funktionen med snabbkopplingen är att du snabbt och enkelt skall 
kunna frikoppla ditt headset från telefonen utan att varken ta av dig headsetet eller att samtalet 
bryts. Tryck på någon av de två knapparna på ”Easy Disconnect” kontakten för att dela på 
snabbkopplingen. Ett klickljud skall höras vid sammankoppling av de två halvorna.  
 
Användning av headsetet 
 
Hur Du använder ditt headset tillsammans med huvudbåge: 

 
- Ta på dig headsetet och vrid mikrofonbommen så att den sitter i höjd med munnen. 
 
- Justera storleken på huvudbågen med hjälp av infästningen på båda sidor om huvudet. 

 
- Justera mikrofonen med hjälp av den flexibla mikrofonbommen så att mikrofonen 

sitter cirka tre centimeter ifrån mungipan för optimal ljudupptagning. 
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Utbyte av öronkudde 

- Grip tag i ytterkanten av öronkudden och vik den över kanten av headsets infästning 
för öronkuddar. Trä den nya öronkudden runt om infästningen på headsetet.  

 
Rengöring av headsetet 
Använd endast en mjuk eller om brukligt en lätt fuktad trasa. Använd ej lösningsmedel eller 
andra starka rengöringsmedel för att rengöra headsetet.  
 
Förflyttning och transportering av headsetet 
För att undvika onödiga skador på headsetet så rekommenderas att alltid använda den 
medföljande påsen för transporting av headsetet.  
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Felsökning 
 
Problem Åtgärd 
Motparten i samtalet kan ej hör Dig 
tillfredställande 
Du kan inte höra motparten av ett samtal. 

Se till att kablarna är ordentligt fastsatta och 
kopplade i enlighet med 
installationsanvisningen. 

Headsetet passar inte Ditt huvud. Justera huvudbågen till lämplig storlek 
 
Om problemet kvarstår, vänligen kontakta Din återförsäljare eller Triada AB på telefon 
0523-704 00 
 
 
 
Tillbehör och reservdelar 
 
Följande reservdelar och tillbehör finns tillgängliga hos en lokal återförsäljare. 
Tillbehör/Reservdel Artikelnummer 
Adapterkabel Finns tillgängligt hos 

Din lokala återförsäljare 
Öronkudde i konstläder 91531 
Öronkudde i skumgummi 91528 
Kabelclip 91551 
Blåsskydd 91540 
UI 710 Interface 09882 
UI 720 Interface 09883 
UI 730 Interface 09884 
UI 740 Interface 09885 
UI 750 Interface 09886 
 
 
Specifikation 
Hörlurar SH-250 
Frekvensomfång 300HZ – 3,4 kHz 
Impedans 300 ohm 
Ljudtryck 
Vid 1kHz, 1V rms 

Max 103 dB begränsat av ActiveGard™ 

Kabellängd 1 m. 
Mikrofon SH-250 
Mikrofontyp Omni-directional 
Känslighet  
Impedans  
 
 


