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Instruções de segurança importantes

Instruções de segurança importantes
 X Leia integral e atentamente o presente manual de instruções antes de 
usar o produto.

 X Não utilize produtos visivelmente danificados.
 X Use o produto apenas em ambientes em que seja permitida a 
transmissão sem fios Bluetooth®. 

Evitar prejuízos para a saúde e acidentes
 X Proteja a sua audição contra níveis de volume elevados. Se 
forem usados auscultadores com níveis de volume elevados 
durante longos períodos de tempo, podem ocorrer danos permanentes 
na audição. Os auscultadores Sennheiser apresentam uma qualidade 
excecional a níveis de volume baixos e médios.

 X Não introduza os auscultadores intra-auriculares demasiado nos 
ouvidos e nunca os use sem os adaptadores de ouvido. Retire os 
auscultadores intra-auriculares dos ouvidos de forma muito lenta e 
cuidada.

 X Este produto gera campos magnéticos permanentes fortes 
que poderão afetar o funcionamento de pacemakers cardíacos, 
desfibriladores implantados (ICDs) ou outros implantes. 
Mantenha sempre uma distância de, pelo menos, 10 cm (3,94”) 
entre o componente do produto que contém o íman e o pacemaker 
cardíaco, desfibrilador implantado ou outro implante.

 X Mantenha o produto, acessórios e peças da embalagem fora do alcance 
de crianças e animais de estimação de modo a evitar acidentes e riscos 
de asfixia.

 X Não use os auscultadores em ambientes que exijam atenção especial 
(por ex., no trânsito ou ao realizar trabalhos complicados).

Evitar danos no produto e avarias
 X Para evitar corrosão e deformações, mantenha sempre o produto seco 
e não o exponha a temperaturas extremas.

 X Utilize apenas componentes/acessórios/peças sobressalentes 
fornecidos ou recomendados pela Sennheiser.

 X Utilize o produto com cuidado e guarde-o num ambiente limpo e isento 
de poeira. 
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Instruções de segurança importantes

Utilização prevista/responsabilidade
Estes auscultadores intra-auriculares sem fios foram idealizados para 
serem utilizados em dispositivos móveis (por ex., leitores de música 
portáteis, telemóveis, tablets) que suportem a comunicação sem fios 
através de Bluetooth. Os dispositivos Bluetooth compatíveis incluem 
aqueles que suportam os seguintes perfis: Perfil de mãos livres (HFP), 
Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP) e Perfil de controlo remoto 
de áudio/vídeo (AVRCP).

Considera-se utilização incorreta quando o produto é usado para qualquer 
aplicação não prevista nos manuais de instruções e guias do produto 
associados.

A Sennheiser não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes 
de utilizações abusivas ou incorretas deste produto e dos seus 
componentes/acessórios. 

Antes de colocar o produto em funcionamento, consulte os respetivos 
regulamentos nacionais!

Instruções de segurança para a bateria de polímero de lítio

AVISO
Em casos extremos, a utilização abusiva ou indevida da bateria de 
polímero de lítio pode dar origem a:

• explosão
• ignição

• geração de calor
• geração de fumo ou gás

Elimine os produtos com baterias recarregáveis incorporadas 
em pontos de recolha especiais ou devolva-os ao seu 
revendedor especializado.

Utilize apenas pilhas recarregáveis e carregadores 
recomendados pela Sennheiser.

Carregue os produtos com baterias recarregáveis 
incorporadas em locais com temperaturas ambiente entre 10 
e 40 °C.

Desligue os produtos alimentados a bateria após a utilização.

Quando não usar o produto durante longos períodos de 
tempo, recarregue as baterias recarregáveis incorporadas 
com regularidade (de três em três meses, aproximadamente).

Não as aqueça a mais de 70 °C, por ex., não as exponha à luz 
solar nem as queime.

Não carregue um produto com baterias recarregáveis 
incorporadas se o produto estiver visivelmente danificado.
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Os auscultadores intra-auriculares sem fios CX SPORT

Os auscultadores intra-auriculares sem 
fios CX SPORT
Os auscultadores intra-auriculares sem fios CX SPORT reproduzem som 
detalhado e graves melhorados com Bluetooth 4.2 e Qualcomm® aptX™ 
para um verdadeiro som hi-fi. 

Os CX SPORT apresentam ganchos intra-auriculares estáveis e um 
organizador para o cabo para proporcionar uma melhor fixação e maior 
conveniência a pessoas com um estilo de vida extremamente ativo.

Características
• Resistência à transpiração a salpicos de água
• Auscultadores de elevada qualidade específicos para graves claros e 

superiores
• Auscultadores desportivos intra-auriculares sem fios ergonómicos e 

robustos para um estilo de vida ativo
• Suporta Qualcomm® aptX™ para verdadeiro som hi-fi
• 6 horas de autonomia com 1,5 horas de carregamento
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Os auscultadores intra-auriculares sem fios CX SPORT

Bluetooth
Os auscultadores intra-auriculares sem fios CX SPORT estão em 
conformidade com o padrão de tecnologia Bluetooth 4.2 e são compatíveis 
com todos os dispositivos Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0 e 4.1 e com 
os seguintes perfis: Perfil de mãos livres (HFP), Perfil de distribuição 
avançada de áudio (A2DP) e Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo 
(AVRCP).

aptXTM

Com a codificação de áudio aptXTM, poderá certamente contar com um 
som estéreo cristalino, puro e completo. Permite-lhe não só ouvir como 
experienciar e sentir o som tal como foi criado. Ao utilizar o aptXTM, a 
tecnologia Bluetooth pode agora oferecer uma qualidade de áudio sem 
fios indistinguível das ligações com fios da mais elevada qualidade.

aptXTM LL
O codec de áudio Qualcomm® aptX™ LL (Low Latency - baixa latência) 
garante que os seus dispositivos sem fios compatíveis com Bluetooth 
reproduzem o som sincronizado com a imagem. Reduz atrasos e melhora 
a velocidade ponto a ponto da transmissão de áudio, resultando numa 
experiência sincronizada de elevada qualidade para o utilizador. Com o 
aptX de baixa latência, pode desfrutar da liberdade sem fios em diversas 
aplicações, como jogos e visualização de vídeos.
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O pacote inclui

O pacote inclui

Auscultadores

Bolsa de armazenamento

L R L RL R

S LM

Ganchos intra-auriculares

XS S LM
Adaptadores de ouvido

Cabo USB para carregamento

Clipe de cabo

Quick
Guide Instruções resumidas

Safety
Guide Instruções de segurança

Pode encontrar uma lista de acessórios em www.sennheiser.com. 
Para informações sobre fornecedores, entre em contacto com o seu 
parceiro Sennheiser: www.sennheiser.com > «Parceiro de Vendas».
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Vista geral do produto

Vista geral dos auscultadores

1 Adaptadores de ouvido 6 Botão Volume/Faixa -

2 Antena Bluetooth (localização) 7 LED

3 Organizador do cabo 8 Entrada micro USB

4 Botão Volume/Faixa + 9 Tampa micro USB

5 Botão multifunções 0 Ganchos intra-auriculares

3

1

@

2

98

4

6
7

5
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Vista geral do produto

Vista geral dos pictogramas

Pictogramas para pressão de um botão

Pictograma Significado

1x Prima e liberte imediatamente o botão

2x Prima duas vezes o botão

2s Prima o botão e mantenha premido durante 2 
segundos
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Vista geral do produto

Pictogramas para o LED

Pictograma Significado

O LED ilumina-se

Os intervalos indicam intermitência

O LED ilumina-se/pisca continuamente

3s
O tempo durante o qual o LED se ilumina antes de 
piscar

Exemplos de pictogramas que podem ser utilizados neste manual:

Pictograma Significado

5m

O LED pisca continuamente

3s
O LED ilumina-se durante 3 segundos, depois 
desliga-se, e assim sucessivamente

2s 2s O LED ilumina-se, depois desliga-se durante 2 
segundos, e assim sucessivamente

O LED ilumina-se continuamente 

1s
O LED pisca continuamente a azul e a vermelho por 
segundo

O pictograma «i»
As notas assinaladas com o pictograma «i» fornecem informações 
úteis sobre a utilização dos auscultadores.



10 | CX SPORT

Vista geral do produto

Vista geral das indicações LED

Indicações LED durante o funcionamento

LED Significado

Os auscultadores ligam-se

O emparelhamento com ou a ligação a um 
dispositivo foi bem-sucedida

Os auscultadores desligam-se

O emparelhamento com um dispositivo não 
foi bem-sucedido

1s
Os auscultadores encontram-se em modo 
de emparelhamento

1.5s
1s 1s

1.5s Receção de chamada

O(s) dispositivo(s) emparelhados foi/foram 
eliminados dos auscultadores com sucesso

2s 2s

Os auscultadores estão em modo 
inativo (por ex., os auscultadores estão 
emparelhados mas não ligados ao 
dispositivo)
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Vista geral do produto

Vista geral dos botões

Botão multifunções

Premir Função Página

1x
Atende/termina uma chamada

Atende uma chamada e termina a chamada 
ativa

Reproduz/pausa uma faixa

23

23

22

1s
Rejeita uma chamada

Transfere uma chamada entre os auscultadores 
e o smartphone

23

24

2x
Atende uma chamada e coloca a chamada ativa 
em espera/alterna entre 2 chamadas

23

3x
Ativa o controlo de voz 25

Botão Volume/Faixa +

Premir Função Página

1x
Aumenta o volume 19

1s
Reproduz a faixa seguinte 22

Botão Volume/Faixa -

Premir Função Página

1x
Diminui o volume 19

1s
Reproduz a faixa anterior 22
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Começar a utilizar

Conceitos básicos de carregamento
Um ciclo de carregamento completo demora cerca de 1,5 horas. Antes de 
utilizar os auscultadores pela primeira vez, carregue a bateria recarregável 
durante um ciclo de carregamento completo sem interrupção. 

É recomendável recarregar os auscultadores utilizando apenas o cabo 
USB fornecido. Se recarregar utilizando um adaptador de alimentação 
USB externo, é recomendável utilizar um adaptador com uma potência de 
saída nominal de 500 mA ou superior.

LED Significado

A carregar 

Totalmente carregado

1.5 h
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Começar a utilizar

Carregar os auscultadores
1. Abra a tampa micro USB para aceder à entrada correspondente.
2. Ligue o conector micro USB do cabo de carregamento à entrada micro 

USB dos auscultadores.
3. Ligue o conector USB à porta USB.

O LED pisca/acende-se, dependendo da carga da bateria dos 
auscultadores. Os auscultadores utilizam uma tecnologia inteligente 
para o carregamento da bateria que evita sobrecarga. 

1.5 h

CHARGING TIME

1

2

3

O tempo de carregamento pode ser mais prolongado a temperaturas 
ambiente abaixo de 15 °C.
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Começar a utilizar

Emparelhar os auscultadores

ATENÇÃO
Perigo de avaria!

As ondas de rádio transmitidas pelos telemóveis podem afetar 
o funcionamento de dispositivos sensíveis e desprotegidos.

 X Efetue chamadas com os auscultadores só em locais onde a 
transmissão sem fios Bluetooth é permitida.

Os auscultadores intra-auriculares sem fios CX SPORT estão em 
conformidade com o padrão Bluetooth 4.2. 

Quando ligar os auscultadores pela primeira vez, eles passam 
automaticamente para o modo de emparelhamento. Se os auscultadores 
já tiverem sido emparelhados com alguns dispositivos, quando ligados, 
eles tentam conectar-se automaticamente ligar-se aos dois últimos 
dispositivos Bluetooth conectados. Os auscultadores podem guardar os 
perfis de conexão de até oito dispositivos Bluetooth ou smartphones.

Se emparelhar os auscultadores com um nono dispositivo Bluetooth, 
o perfil de ligação guardado do dispositivo Bluetooth menos utilizado 
será substituído. Se pretender reestabelecer uma ligação ao dispositivo 
Bluetooth substituído, terá de emparelhar novamente os auscultadores.

paired

paired + 
connected

Para emparelhar e conectar os auscultadores a um PC ou Mac, 
recomendamos o uso de um dongle USB Bluetooth Sennheiser, como 
o BTD 800 USB.
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Começar a utilizar

Emparelhar os auscultadores com um dispositivo Bluetooth
Certifique-se de que os auscultadores estão desligados e se encontram 
dentro do raio de alcance de 20 cm do seu smartphone durante este 
procedimento. 

Os auscultadores passam automaticamente para o modo de empare- 
lhamento quando são ligados pela primeira vez.

1. Prima o botão multifunções durante 4 segundos. 
Ouvirá a mensagem de voz «power on» seguida de um sinal acústico. 
O LED pisca a azul e a vermelho simultaneamente. Os auscultadores 
encontram-se em modo de emparelhamento.

2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.
3. No seu smartphone, inicie a procura de dispositivos Bluetooth. 

São apresentados todos os dispositivos Bluetooth nas proximidades do 
seu smartphone.

4. Na lista de dispositivos Bluetooth encontrados, selecione «CX SPORT». 
Se necessário, introduza o código PIN predefinido «0000».
Se o emparelhamento tiver sido bem-sucedido, ouvirá a mensagem de 
voz «connected». O LED pisca a azul 3 vezes. 

Menu
Add Device

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

CX SPORT

CX SPORT
Keyword: 0000

3

4

1

2

1s 1s

› connected ‹ 

4s

< 20 cm

Se não for estabelecida uma ligação num prazo de 5 minutos, o modo 
de emparelhamento termina e os auscultadores desligam-se. Se 
necessário, repita o processo de emparelhamento.
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Começar a utilizar

Desconectar os auscultadores de um dispositivo Bluetooth
 X Desative o Bluetooth no seu smartphone.
Os auscultadores estão desconectados do smartphone. Os 
auscultadores procuram então outros dispositivos emparelhados. Se 
não for encontrado nenhum dispositivo, ouvirá a mensagem de voz 
«lost connection». Os auscultadores passam para modo inativo.

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

› lost connection ‹ 
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Utilizar os auscultadores

Usar os auscultadores intra-auriculares
1. Pode utilizar os auscultadores intra-auriculares com a os cabos virados 

para trás ou para a frente.
2. Certifique-se de que os adaptadores de ouvido têm o tamanho adequado 

e de que os ganchos intra-auriculares ficam devidamente encaixados 
na parte superior da concha da orelha.

3. Ajuste o organizador do cabo para garantir conforto máximo.
4. Para correr ou praticar exercício físico, use o grampo para garantir que 

os auscultadores intra-auriculares se mantêm presos ao seu pescoço 
ou camisola.

1 2

3 4

Os auscultadores são fornecidos com adaptadores de ouvido de tamanho 
médio. Se necessário, substitua-os pelos adaptadores de ouvido com 

o tamanho perfeito para os seus ouvidos.
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Utilizar os auscultadores

Ligar os auscultadores

AVISO
Perigo devido a níveis de volume elevados!

Ouvir com níveis de volume elevados durante períodos 
prolongados de tempo pode provocar danos permanentes na 
audição.

 X Antes de colocar os auscultadores, ajuste o volume para um 
nível reduzido.

 X Não se exponha continuamente a níveis de volume elevados.

 X Prima o botão multifunções durante 2 segundos.
Ouvirá as mensagens de voz «power on» e «connected». O LED pisca a 
azul 3 vezes.

Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ativo 
quando ligar os auscultadores.

Desligar os auscultadores
 X Prima o botão multifunções durante 4 segundos.
Ouvirá a mensagem de voz «power off». O LED pisca a vermelho 3 
vezes. 
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Utilizar os auscultadores

Ajustar o volume

AVISO
Perigo devido a níveis de volume elevados!

Ouvir com níveis de volume elevados durante períodos 
prolongados de tempo pode provocar danos permanentes na 
audição. Alternar entre fontes de áudio pode causar aumentos 
do volume extremos que podem danificar permanentemente 
a audição. 

 X Antes de colocar os auscultadores e de alternar entre fontes 
de áudio, ajuste o volume para um nível reduzido.

 X Não se exponha continuamente a níveis de volume elevados.

Pode ajustar o volume para a música e chamadas telefónicas em função 
das suas preferências. 

 X Prima o botão Volume/Faixa + ou - uma vez para aumentar ou diminuir 
o volume.
Quando for alcançado o volume mínimo ou máximo, ouvirá um alerta.

Premir Função

1x

Aumenta o volume

1x

Diminui o volume



20 | CX SPORT

Utilizar os auscultadores

Verificar a carga da bateria dos auscultadores
Pode verificar o tempo de reprodução e conversação restante da bateria 
quando os auscultadores estiverem em modo inativo, não estiverem 
a reproduzir música ativamente ou não forem usados para realizar 
chamadas.

 X Prima rapidamente o botão Volume/Faixa -.
Irá ouvir a mensagem de voz a anunciar o tempo de reprodução restante.

Mensagem de voz LED Significado

«recharge headset»

A bateria está quase 
vazia 
(menos de 2 % 
carregada)

«below 1 hour play time» A bateria está menos 
de 10 % carregada

«between 1 and 2 hours play 
time» 1s

A bateria está menos 
de 20 % carregada

«between 2 and 4 hours play 
time» 1s

A bateria está menos 
de 50 % carregada

«between 4 and 6 hours play 
time» 1s

A bateria está mais de 
50 % carregada

 
Indicador de autonomia no seu dispositivo

A duração da bateria dos seus auscultadores também pode ser 
apresentada no ecrã do seu smartphone ou dispositivo.



CX SPORT | 21 

Reproduzir música/vídeos

Reproduzir música/vídeos
Se a sua fonte de áudio suportar o codec aptX ou aptX LL, os 
auscultadores intra-auriculares sem fios CX SPORT reproduzem a sua 
música automaticamente sem fios com uma qualidade de som altamente 
impressionante. Se a fonte de áudio não suportar nenhum destes 
codecs de áudio, os auscultadores intra-auriculares sem fios CX SPORT 
reproduzem a música com qualidade de som normal.

Se utilizar os auscultadores para ver vídeos num dispositivo que suporte 
o codec aptX LL codec, a sincronização do som com a imagem é 
automaticamente otimizada, proporcionando-lhe assim uma experiência 
audiovisual de alta definição.

 X Para emparelhar e ligar os auscultadores com/ao seu smartphone, 
consulte a página 14.

 X Reproduza música/vídeos no seu smartphone ou dispositivo.
A música é reproduzida através dos auscultadores intra-auriculares 
sem fios CX SPORT.
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Reproduzir música/vídeos

Controlar a reprodução de música
As funções de música seguintes estão disponíveis quando os auscultadores 
e o dispositivo são conectados através de Bluetooth. Alguns smartphones 
ou leitores de música poderão não suportar todas as funções. 

Reproduzir/parar música
 X Prima rapidamente o botão multifunções.

Premir Função

1x
Reproduz ou pausa a música

Reproduzir a faixa seguinte
 X Prima e mantenha o botão Volume/Faixa + premido durante um 
segundo para reproduzir a faixa seguinte.

Premir Função

1s Reproduz a faixa seguinte da lista 
de reprodução

Reproduzir a faixa anterior
 X Prima e mantenha o botão Volume/Faixa - premido durante um segundo 
para reproduzir a faixa anterior.

Premir Função

1s Reproduz a faixa anterior da lista 
de reprodução
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Fazer chamadas nos auscultadores 

Fazer chamadas nos auscultadores 
As funções de chamada seguintes estão disponíveis quando os 
auscultadores e o smartphone são conectados através de Bluetooth. 
Alguns smartphones poderão não suportar todas as funções.

Efetuar uma chamada
 X Marque o número desejado no seu smartphone.

Se o seu smartphone não transferir as chamadas automaticamente 
para os auscultadores, selecione os auscultadores intra-auriculares 
sem fios CX SPORT como fonte de áudio no seu smartphone (consulte 
o manual de instruções do seu smartphone, se necessário).

Atender/rejeitar/terminar uma chamada
Se os seus auscultadores estiverem conectados a um smartphone e 
receber uma chamada, ouvirá o tom de toque nos auscultadores e o LED 
piscará a roxo. 

Se estiver a ouvir música quando receber uma chamada, a música é 
interrompida até terminar a chamada. 

 X Prima o botão multifunções da forma correspondente:

Premir Função Sinal

1x Atende uma 
chamada

 

1x Termina uma 
chamada

«call ended»

1s
Rejeita uma 
chamada

«call rejected»

1x
12

Atende uma 
chamada e termina a 
chamada ativa

2x

HOLD

Coloca a chamada 
em espera

2x
2

HOLD

1
Atende uma 
chamada e coloca 
uma chamada ativa 
em espera

2x

HOLD

2
1

Alterna entre 
2 chamadas ativas

1s
12

Rejeita uma 
chamada nova e 
continua a chamada 
ativa
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Fazer chamadas nos auscultadores 

Ativar ou desativar o som de uma chamada
 X Prima rapidamente o botão multifunções duas vezes durante uma 
chamada.

Premir Função Sinal

2x Desativa o som de uma 
chamada

2x
Ativa o som de uma chamada

Transferir uma chamada para os/dos auscultadores
Depois de estabelecida a ligação, pode transferir a chamada entre os 
auscultadores e o smartphone. 

 X Prima e mantenha o botão multifunções premido durante um segundo.

Premir Função

1s Transfere uma chamada dos 
auscultadores para o smartphone

1s Transfere uma chamada do smartphone 
para os auscultadores

Remarcar
Pode utilizar esta função quando os auscultadores não estiverem a 
reproduzir música ativamente ou forem utilizados para fazer chamadas.

 X Prima o botão multifunções duas vezes. 

Premir Função Sinal

2x Remarca o último número 
marcado «redialing»

1x
Cancela a remarcação «call ended»
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Fazer chamadas nos auscultadores 

Função de controlo de voz
Pode usar esta função quando os auscultadores não são usados para 
realizar chamadas.

1. Prima o botão multifunções três vezes.

Premir Função Sinal

3x
Inicia o controlo de voz «voice dialing»

2. Enuncie o seu comando de voz, como «Call Jane». 
O smartphone Bluetooth liga para Jane.
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Cuidados e manutenção

Cuidados e manutenção

ATENÇÃO
Os líquidos podem danificar o sistema eletrónico do produto!

A penetração de líquidos na carcaça do produto pode provocar 
curtos-circuitos e danificar o sistema eletrónico.

 X Mantenha todos os líquidos afastados deste produto.
 X Não utilize quaisquer solventes ou produtos de limpeza.

Mudar os adaptadores de ouvido e os ganchos 
intra-auriculares
É possível mudar os adaptadores de ouvido e os ganchos intra-auriculares 
para garantir que os seus CX SPORT se mantêm no devido local durante a 
prática de exercício intenso.  A embalagem inclui adaptadores de ouvido e 
ganchos intra-auriculares de vários tamanhos. Experimente-os e selecione 
o tamanho perfeito para os seus ouvidos.

1. Puxe suavemente o adaptador para fora do túnel de som intra-auricular 
até se soltar completamente.

2. Remova o gancho intra-auricular dos auscultadores.
3. Fixe o novo gancho intra-auricular. Certifique-se de que os ganchos intra-

auriculares L e R são colocados, respetivamente, nos auscultadores 
esquerdo e direito.

4. Coloque o adaptador de ouvido encaixando-o novamente no túnel 
de som intra-auricular. Certifique-se de que fica completamente 
encaixado.

Limpar os auscultadores intra-auriculares
De um modo geral, limpe os auscultadores intra-auriculares com um pano 
seco e suave. Caso tenham sido usados durante a prática de exercício 
físico, limpe-os com um pano suave humedecido em água.
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Cuidados e manutenção

Armazenamento e manuseamento
Para manter os auscultadores em boas condições e evitar cortes e riscos, 
guarde-os sempre no estojo quando não estiver a utilizá-los ou durante o 
transporte.

Informações sobre a bateria
A Sennheiser garante que, aquando da aquisição dos auscultadores/
auscultadores auriculares, a bateria apresenta um desempenho máximo.  
Caso suspeite de defeitos óbvios na bateria no momento da aquisição ou 
durante o período de garantia, devolva imediatamente os auscultadores/
auscultadores auriculares a qualquer parceiro de assistência da 
Sennheiser.
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Resolução de problemas

Resolução de problemas
Problema Possível causa Possível solução Página

Os 
auscultadores 
não ligam

A bateria está 
esgotada

Carregue os 
auscultadores.

13

Sem sinal de 
áudio

Os auscultadores não 
estão emparelhados 
com o seu dispositivo

Verifique se os 
auscultadores 
se encontram 
emparelhados. Se 
necessário, emparelhe os 
auscultadores novamente 
com o seu dispositivo.

14

Volume demasiado 
baixo

Aumente o volume. 19

Os auscultadores 
estão desligados

Ligue os 
auscultadores.

18

Os 
auscultadores 
não conectam

O smartphone está 
desligado

Ligue o smartphone.

O Bluetooth 
encontra-se 
desativado no seu 
smartphone

Ative o Bluetooth no 
seu smartphone.

Os 
auscultadores 
não 
respondem 
à pressão de 
nenhum botão

A função dos 
auscultadores é 
defeituosa

Elimine as definições 
de emparelhamento 
dos auscultadores e 
volte a emparelhar.

29

Caso detete um problema não enumerado nesta tabela ou caso as soluções 
apresentadas não funcionem, entre em contacto com um parceiro de 
assistência Sennheiser autorizado para obter assistência.

Para encontrar um parceiro de assistência Sennheiser no seu país,  
visite www.sennheiser.com.
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Resolução de problemas

Sair do alcance de transmissão do Bluetooth
As chamadas e transmissão sem fios só são possíveis dentro do alcance 
de transmissão do Bluetooth do seu smartphone. O alcance de transmissão 
depende em grande parte das condições ambientais, tais como espessura 
da parede, composição da mesma, etc. Sem obstáculos, o alcance de 
transmissão da maioria dos smartphones e dispositivos Bluetooth atinge 
até 10 metros.

Se os auscultadores saírem do alcance de transmissão de Bluetooth do 
smartphone, a qualidade do som deteriora-se e ouvirá a mensagem de 
voz «lost connection». Neste momento, a conexão fica completamente 
interrompida. Pode restabelecer a ligação se entrar novamente no alcance 
de transmissão do Bluetooth, ouvindo a mensagem de voz «connected».

 X Para restabelecer a ligação, prima o botão multifunções.

Apagar dispositivos emparelhados anteriormente
1. Para colocar os auscultadores no modo de emparelhamento, consulte 

a página 14.
O LED pisca a azul e vermelho. Os auscultadores encontram-se em 
modo de emparelhamento.

2. Prima o botão Volume/Faixa + durante 2 segundos. 
O LED pisca a roxo 3 vezes. Os auscultadores são desconectados 
permanentemente de todos os dispositivos e passam imediatamente 
para o modo de emparelhamento.

1 2

1s 1s
4s 2s



30 | CX SPORT

Dados técnicos

Dados técnicos
Auscultadores intra-auriculares sem fios
Tipo de auscultador canal auricular
Resposta em frequência 17 - 21 000 Hz
Princípio transdutor dinâmico
Nível de pressão sonora (SPL) 112 dB (passivo: 1 kHz/0 dBFS)
THD (1 kHz, 100 dB) < 0,5 %
Padrão de captação (som de 
conversação)

omnidirecional

Potência de entrada 3,7 V⎓, 100 mAh: bateria de polímero 
de lítio recarregável incorporada 
5 V⎓, 500 mA: carregamento USB

Tempo de funcionamento Até 6 horas (A2DP)/ 8.5 horas (HFP)
Intervalo de temperatura em funcionamento: 0 a 40 °C

armazenamento: -25 a 70 °C
Valor máximo do campo 
magnético estático à superfície

3.6 mT

Tempo de carregamento 1,5 horas
Peso aprox. 15 g

Bluetooth

Versão 4.2, classe 1
Frequência de transmissão 2402 – 2480 MHz
Tipo de modulação GFSK, π/4 DQPSK
Perfis HFP, AVRCP, A2DP
Potência de saída de RF 10 mW (máx.)
Codec suportado SBC, AAC, aptX ou aptX LL
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Marcas comerciais

Marcas comerciais
A marca nominativa e o logótipo Bluetooth® são marcas registadas e são 
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. A Sennheiser electronic GmbH & Co. 
KG utiliza esta marca mediante licença para o efeito.

Qualcomm aptX é um produto da Qualcomm Technologies International, 
Ltd. Qualcomm é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated, 
registada nos Estados Unidos e noutros países, usada com permissão. 
aptX é uma marca comercial da Qualcomm Technologies International, 
Ltd., registada nos Estados Unidos e noutros países, usada com permissão.

Outros nomes de produtos e de empresas mencionados são marcas 
comerciais dos respetivos proprietários.



  

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com 

Publ. 04/18, A01

  

32 | CX SPORT

Índice



  

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com 

Publ. 04/18, A01

  


	Instruções de segurança importantes
	Os auscultadores intra-auriculares sem fios CX SPORT
	O pacote inclui
	Vista geral do produto
	Vista geral dos auscultadores
	Vista geral dos pictogramas
	Vista geral das indicações LED
	Vista geral dos botões

	Começar a utilizar
	Conceitos básicos de carregamento
	Emparelhar os auscultadores

	Utilizar os auscultadores
	Usar os auscultadores intra-auriculares
	Ligar os auscultadores
	Desligar os auscultadores
	Ajustar o volume
	Verificar a carga da bateria dos auscultadores

	Reproduzir música/vídeos
	Controlar a reprodução de música

	Fazer chamadas nos auscultadores 
	Função de controlo de voz

	Cuidados e manutenção
	Mudar os adaptadores de ouvido e os ganchos intra-auriculares
	Limpar os auscultadores intra-auriculares
	Armazenamento e manuseamento
	Informações sobre a bateria

	Resolução de problemas
	Apagar dispositivos emparelhados anteriormente

	Dados técnicos
	Marcas comerciais

