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Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki 
bezpieczeństwa

 X Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać 
całą instrukcję obsługi.

 X Przekazując produkt osobom trzecim, należy zawsze 
wręczyć również niniejszą instrukcję obsługi.

 X Nie stosować produktu, jeżeli wykazuje widoczne 
ślady uszkodzenia.

Ochrona zdrowia i zapobieganie wypadkom

 X Nie należy słuchać przez dłuższy czas za głośnej 
muzyki, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

 X Zachować minimalny odstęp 10 cm między muszlami 
słuchawkowymi a rozrusznikami serca, wzgl. zaim-
plantowanymi defibrylatorami (ICD), gdyż produkt 
wytwarza stałe pola magnetyczne.

 X Trzymać produkt, opakowanie i akcesoria z dala od 
dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć wypadków i 
ryzyka uduszenia.

 X Nie stosować produktu, gdy wymagane jest 
zachowanie szczególnej uwagi.

Zapobieganie usterkom i uszkodzeniu produktu

 X Produkt musi być zawsze suchy; chronić go przed 
ekstremalnie niskimi lub wysokimi temperaturami 
(grzejniki, długotrwała ekspozycja na działanie 
promieni słonecznych itp.), aby uniknąć korozji lub 
odkształcenia.

 X Należy stosować wyłącznie dostarczone bądź zalecane 
przez firmę Sennheiser urządzenia dodatkowe / 
akcesoria.

 X Czyścić produkt wyłącznie suchą i miękką ściereczką.

 X Stosować produkt tylko w miejscach, w których 
dozwolona jest bezprzewodowa technologia 
Bluetooth®.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem / 
odpowiedzialność

URBANITE XL WIRELESS należy do akcesoriów 
bezprzewodowej komunikacji z telefonami komórkowymi, 
tabletami i innymi urządzeniami Bluetooth obsługującymi 
następujące profile oparte na tej technologii: „wolne ręce” 
(HFP), „zestaw słuchawkowy” (HSP), „zdalne sterowanie 
audio/wideo” (AVRCP) i „zaawansowana dystrybucja 
audio” (A2DP).

Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa 
się stosowanie produktu w sposób inny niż opisano w 
niniejszej instrukcji obsługi.

Sennheiser nie odpowiada w przypadku nadużycia bądź 
nieprawidłowego stosowania produktu oraz urządzeń 
dodatkowych / akcesoriów. 

Sennheiser nie odpowiada za uszkodzenie urządzeń USB, 
które nie odpowiadają specyfikacji USB.

Sennheiser nie odpowiada za szkody wywołane 
przerwaniem połączenia z powodu rozładowanych bądź 
zużytych akumulatorów lub przekroczenia zasięgu 
nadawania Bluetooth.

Informacje dotyczące bezpiecznego stosowania 
akumulatorów

OSTRZEŻENIE

W przypadku nadużycia lub nieprawidłowego stosowania 
akumulatorów, w ekstremalnych sytuacjach istnieje 
niebezpieczeństwo:

• wysokiej temperatury

• pożaru

• wybuchu

• wydzielania dymu lub gazu 

Produkty zasilane akumulatorami wyłączać po 
użyciu.

Ładować akumulatory tylko w temperaturze 
otoczenia od 10°C do 40°C.

Doładowywać regularnie akumulatory również 
po dłuższym nieużywaniu (ok. co 3 miesiące).

Nie dopuścić do nagrzania akumulatorów 
powyżej 70°C.  
Unikać promieniowania słonecznego i nie 
wrzucać akumulatorów do ognia.

Uszkodzone produkty wraz z akumulatorami 
oddawać do punktów zbiórki lub sklepów.

Stosować wyłącznie akumulatory zalecane 
przez firmę Sennheiser i pasujące do nich 
ładowarki.
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O tym produkcie

O tym produkcie
Club-Sound – zawsze z Tobą w podróży. Duża moc basów i czystość wysokich dźwięków to szczególne 
zalety nowego, stylowego zestawu słuchawkowego firmy Sennheiser o nazwie URBANITE XL WIRELESS. 
Połączenie technologii Bluetooth z najnowszym kodekiem aptX® zapewnia dźwięk w jakości CD, 
a niezwykle komfortowe poduszki słuchawkowe w rozmiarze XL uniemożliwiają przedostawanie 
się dźwięków z zewnątrz. Najnowocześniejsza technologia bezprzewodowa Bluetooth 4.0 i NFC 
gwarantuje duży komfort obsługi. Dzięki niej możliwe jest nawiązanie bezprzewodowego połączenia 
oraz jednoczesnego połączenia z 2 urządzeniami za pomocą jednego przycisku. Zestaw słuchawkowy 
URBANITE XL WIRELESS jest trwały pod każdym względem: posiada trwały akumulator, ma stylowy 
wygląd i możliwość złożenia. Jest idealny do zastosowania w mieście.

Inne cechy zestawu słuchawkowego Bluetooth
• Zabierz ze sobą Twój Club – mocny bas spotka się z jasnymi, wysokimi dźwiękami

• Swoboda dzięki technologii bezprzewodowej – Bluetooth 4.0, NFC, obsługa dotykowa, komunikaty 
głosowe, konferencje z udziałem trzech osób, kilka połączeń równocześnie

• Jakość audio CD – dzięki kodekowi aptX® zestaw URBANITE XL WIRELESS może połączyć się ze 
wszystkimi urządzeniami Bluetooth® zgodnymi z tą technologią

• Łatwa obsługa – intuicyjny interfejs  

• Długi czas użytkowania – delektowanie się muzyką przez 25 godzin bez konieczności ładowania, 
15 dni w stanie czuwania

• Komfortowe połączenie z kilkoma urządzeniami – połączenie z dwoma urządzeniami w tym 
samym czasie (telefon i komputer)

• Materiały i elementy mechaniczne marki Premium – odważny i nowoczesny wygląd

• Duży komfort – poduszki słuchawkowe w rozmiarze XL są wygodniejsze w użyciu

• Natychmiastowa informacja o bieżącym statusie – komunikaty głosowe dostarczają aktualnych 
informacji

• Możliwość szybkiego zapakowania i zabrania ze sobą – jedyny w swoim rodzaju, praktyczny 
wygląd: łatwe złożenie i przetransportowanie w miękkiej saszetce 

• Spokój w kartonie – międzynarodowa gwarancja na pełne 2 lata

Bluetooth

Zestaw słuchawkowy odpowiada standardowi technologii Bluetooth 4.0 i gwarantuje kompatybilność 
ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0 i 4.0, które obsługują profil „wolne ręce” 
(HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) i profil 
zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP). Poznaj zalety bezprzewodowego telefonowania oraz 
słuchania muzyki.

NFC

Technologia bezprzewodowa stosowana na krótkich odcinkach „Near Field Communication” (NFC) 
umożliwia komunikację między produktami w promieniu 10 cm.

aptX

Technika kodowania dźwięku aptX gwarantuje odbiór czystego, pełnego i autentycznego dźwięku 
stereofonicznego, dostarczając niepowtarzalnych doznań akustycznych. Dzięki zastosowaniu 
metody kompresji aptX technologia Bluetooth umożliwia teraz bezprzewodową jakość dźwięku, 
która w niczym nie ustępuje jakości najlepszych systemów audio wykorzystujących przewodowy 
transfer danych.

Technologia aptX jest stosowana na całym świecie – od dużych publicznych stacji radiowych aż po 
wytwórnie filmowe – do transmisji cyfrowych danych audio w czasie rzeczywistym. Dostosowano 
ją do najwyższych wymagań muzyków i inżynierów dźwięku, którzy cenią niespotykany zakres 
dynamiki i wierność odtwarzania systemu aptX.

Technologia aptX, wykorzystywana obecnie w wybranych produktach elektroniki użytkowej, 
zapewnia koneserom muzyki niezrównane doznania akustyczne.
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Zakres dostawy

Zakres dostawy

Zestaw słuchawkowy

Kabel ładujący USB

Uniwersalny przewód audio z pilotem, 
wtykiem jack 2,5 mm i 3,5 mm

Saszetka

Quick
Guide Krótka instrukcja obsługi

Safety
Guide Wskazówki bezpieczeństwa

Lista akcesoriów dostępna jest na stronie www.sennheiser.com. Informacje o 
możliwościach nabycia produktu można uzyskać od krajowych partnerów 
firmy Sennheiser: www.sennheiser.com > „Sales Partner”.
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Przegląd produktów

Przegląd produktów

Przegląd zestawu słuchawkowego

Przegląd pilota

mikrofon

muszle słuchawek  
z poduszkami

gniazdo USB mini

przyłącze audio

włącznik/wyłącznik

pałąk 
nagłowny

dioda LED

dotykowy panel 
sterowania

antena NFC

regulator głośności

przycisk wielofunkcyjny

wtyk jack 2,5 mm

wtyk jack 3,5 mm

pilot zdalnego sterowania z 
mikrofonem
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Przegląd produktów

Przegląd piktogramów

Znaczenie piktogramów – naciskanie przycisków

Piktogram Znaczenie Piktogram Znaczenie
• Użycie z technologią Bluetooth: 

Dotknąć panelu sterowania.

• Użycie z kablem:  
Krótko nacisnąć przycisk.

5s

• Użycie z technologią Bluetooth: 
Dotknąć panelu sterowania i 
przytrzymać przez 5 sekund .

• Użycie z kablem:  
Trzymać naciśnięty przycisk przez 5 
sekund.

2 x

• Użycie z technologią Bluetooth: 
Dotknąć panelu sterowania 2 razy.

• Użycie z kablem:  
Nacisnąć przycisk 2 razy.

Znaczenie piktogramów – miganie diody LED

Piktogram Znaczenie Piktogram Znaczenie

Dioda LED miga. Dioda LED miga 3-krotnie na niebiesko.

Dioda LED miga 3-krotnie i gaśnie.
Dioda LED miga przemiennie na 
niebiesko/czerwono.

Piktogram „i“

Symbol „i“ oznacza dodatkowe informacje dotyczące użytkowania produktu.

Przegląd diod LED

Znaczenie podczas używania

dioda LED Znaczenie

Zestaw słuchawkowy włącza się

Zestaw słuchawkowy znajduje się w stanie czuwania i nie jest jeszcze połączony z urządzeniem 
Bluetooth

Zestaw słuchawkowy połączony z urządzeniem Bluetooth

Zestaw słuchawkowy wyłącza się

Parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem Bluetooth (Pairing)

Znaczenie podczas telefonowania

Dioda LED Znaczenie

Połączenie przychodzące

Połączenie przychodzące + akumulator prawie rozładowany
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Przegląd produktów

Przegląd przycisków

Dotykowy panel sterowania/przycisk wielofunkcyjny

Dotykanie/naci-
skanie przycisku

Funkcja Strona

Odbieranie / kończenie połączenia

Odtwarzanie/zatrzymanie utworu

2 połączenia telefoniczne: Odbieranie połączenia i kończenie aktywnego 
połączenia

Przerywanie ponownego wybierania numeru

14

14

15

16

1 s

Odrzucanie połączenia

Przekierowanie połączenia:

 – z zestawu słuchawkowego do urządzenia Bluetooth 
 – z urządzenia Bluetooth do zestawu słuchawkowego

14

15

2 x
Utrzymywanie aktywnego połączenia (funkcja Pauza)

2 połączenia telefoniczne: Odbieranie połączenia i utrzymanie aktywnego 
połączenia

Ponowne wybieranie numeru

Przejście do następnego utworu

2-krotne naciśnięcie przycisku + przytrzymanie: Przewijanie utworów do 
przodu*

14

15

16

14

14

3 x
Przejście do poprzedniego utworu

3-krotne naciśnięcie przycisku + przytrzymanie: Przewijanie utworów w tył*

14

14

* Nie wszystkie podłączone urządzenia. Bluetooth obsługują te funkcje.

Włącznik/wyłącznik

Rejestrowanie zestawu słuchawkowego na urządzeniu 
Bluetooth (pairing – zob. strona 9)

Włączanie zestawu słuchawkowego (zob. strona 12)

Wyłączanie zestawu słuchawkowego (zob. strona 12)

Użycie z technologią 
Bluetooth:

Użycie z kablem
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Przygotowanie zestawu słuchawkowego

Przygotowanie zestawu słuchawkowego

Ładowanie akumulatora zestawu słuchawkowego
Kompletny proces ładowania trwa ok. 2 godziny. 

 X Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator bez przerywania procesu.

1

3xon off

2

*

*

 X Zdjąć zestaw słuchawkowy i wyłączyć go.

 X Podłączyć wtyk USB mini kabla ładującego do gniazda 
USB zestawu słuchawkowego.

 X Podłączyć wtyk USB do gniazda USB komputera lub 
dostępnych jako opcja akcesoriów do ładowania (*) oraz 
źródła prądu.

3

100%100%

Akumulator jest ładowany. Dioda LED świeci się na 
czerwono. Po całkowitym naładowaniu akumulatora dioda 
LED miga na niebiesko.

Jeżeli zestaw słuchawkowy jest połączony z iPhone'em, na 
ekranie wyświetlany jest dodatkowo poziom naładowania 
akumulatora zestawu słuchawkowego.

A

”Recharge headset“

B

Click

1

2

Jeżeli akumulator jest prawie rozładowany, dioda LED 
miga na czerwono i rozlega się komunikat głosowy: 
„Recharge headset“. Zestaw słuchawkowy wyłącza się 
automatycznie, gdy akumulator jest rozładowany.

 X Aby nadal móc słuchać muzyki bądź telefonować, należy 
użyć przewodu audio.

2 h
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Przygotowanie zestawu słuchawkowego

Rejestrowanie zestawu (Pairing)

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zakłóceń w działaniu!

Fale radiowe transmitowane przez telefony komórkowe mogą zakłócić działanie czułych i niezabezpieczonych urządzeń.

 X Telefonować przy użyciu zestawu słuchawkowego tylko w miejscach, w których dozwolona jest bezprzewodowa 
transmisja w technologii Bluetooth. 

paired

paired + 
connected

W celu zarejestrowania zestawu słuchawkowego na 
urządzeniu Bluetooth można użyć albo technologii 
komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) albo funkcji 
wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Aby móc nawiązać 
połączenie, w obu przypadkach należy aktywować 
Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymogi standardu 
technologii Bluetooth 4.0. Aby umożliwić bezprzewodowy 
transfer danych, należy sparować zestaw słuchawkowy 
z urządzeniami Bluetooth, które obsługują profil „wolne 
ręce“ (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), 
profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) i profil 
zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP).

Zestaw słuchawkowy może zapisać aż osiem 
zarejestrowanych urządzeń Bluetooth („paired“). Po 
włączeniu zestaw słuchawkowy próbuje połączyć się 
automatycznie z dwoma używanymi ostatnio urządzeniami 
Bluetooth („paired + connected“). Połączenie z trzecim 
urządzeniem Bluetooth jest możliwe dopiero po wyłączeniu 
pierwszego lub drugiego urządzenia Bluetooth.

Jeżeli zestaw słuchawkowy zostanie zarejestrowany na 
dziewiątym urządzeniu Bluetooth, ustawienia dla najmniej 
używanego urządzenia Bluetooth zostaną zastąpione.
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Przygotowanie zestawu słuchawkowego

Rejestrowanie zestawu słuchawkowego za pomocą technologii komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)

1 2

Settings
NFC
Sound...

Settings
Bluetooth

 X Przesunąć włącznik/wyłącznik do góry i zwolnić go.  
Włącznik/wyłącznik powróci automatycznie do pozycji 
ON. Dioda LED miga przemiennie na niebiesko i czerwono. 
Zestaw słuchawkowy jest gotowy do rejestracji. Rozlega 
się sygnał dźwiękowy.

 X Aktywować funkcję komunikacji bliskiego zasięgu (Near 
Field Communication: NFC) i Bluetooth na urządzeniu 
Bluetooth.

3

NFC zone < 3 cm

4

3x

”Connected“ 

 X Przytrzymać urządzenie Bluetooth przy lewej muszli 
słuchawkowej.

Gdy zestaw słuchawkowy połączy się z urządzeniem 
Bluetooth, dioda LED zaczyna migać, miga 3 razy, a potem 
gaśnie. Rozlega się komunikat głosowy: „Connected“.
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Przygotowanie zestawu słuchawkowego

Rejestracja zestawu słuchawkowego za pomocą technologii Bluetooth

1 2

Settings
Bluetooth

Bluetooth
Search device...

< 20 cm

 X Przesunąć włącznik/wyłącznik do góry i zwolnić go.  
Włącznik/wyłącznik powróci automatycznie do pozycji 
ON. Dioda LED miga przemiennie na niebiesko i czerwono. 
Zestaw słuchawkowy jest gotowy do rejestracji. Rozlega 
się sygnał dźwiękowy.

 X Aktywować funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.

 X Uruchomić wyszukiwanie nowych urządzeń Bluetooth. 
Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne urządzenia w 
najbliższym otoczeniu urządzenia Bluetooth.

3

Sennheiser Urbanite
Sennheiser VMX 200

Sennheiser Urbanite
Keyword:
0000

4

3x

”Connected“ 

 X Wybrać „Sennheiser Urbanite“, aby zarejestrować 
zestaw słuchawkowy na urządzeniu Bluetooth. W razie 
potrzeby wpisać kod PIN „0000".

Gdy zestaw słuchawkowy połączy się z urządzeniem 
Bluetooth, dioda LED zaczyna migać, miga 3 razy, a potem 
gaśnie. Rozlega się komunikat głosowy: „Connected“.

Jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie nawiązana łączność, zestaw słuchawkowy powraca automatycznie do trybu parowania. 
Powtórzyć opisane wyżej kroki.
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Stosowanie zestawu słuchawkowego

Stosowanie zestawu słuchawkowego

Indywidualne dopasowywanie zestawu słuchawkowego 
Aby zapewnić dobrą jakość dźwięku oraz optymalny 
komfort noszenia, można dopasować zestaw słuchawkowy 
do wielkości głowy. 

 X Założyć zestaw słuchawkowy tak, aby pałąk znalazł się 
po środku głowy.

 X Wyregulować zestaw słuchawkowy tak, aby
 – poduszki całkowicie obejmowały uszy,
 – odczuwalny był równomierny nacisk wokół uszu,
 – pałąk przylegał do głowy.

Włączanie i łączenie systemu słuchawkowego

3x offoff

 X Aktywować funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.

 X Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji ON.
Zestaw słuchawkowy włącza się. Rozlega się wznoszący 
ciąg sygnałów.

Dioda LED miga powoli do momentu, aż zestaw 
słuchawkowy znajdzie sparowane urządzenie Bluetooth. 

Po nawiązaniu połączenia dioda LED zaczyna migać, 
miga 3 razy i gaśnie. Rozlega się komunikat głosowy 
„Connected“.

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

3x offoff

 X Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji OFF.
Dioda LED miga 3-krotnie na czerwono i gaśnie. Rozlega 
się opadający ciąg sygnałów. Zestaw słuchawkowy 
wyłącza się.

Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez ponad 
60 minut oraz nie jest aktywne połączenie Bluetooth, 
wyłącza się on automatycznie, aby ograniczyć zużycie 
akumulatora.
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Stosowanie zestawu słuchawkowego

Używanie przewodu audio
Przewodu audio należy użyć, gdy:

 – akumulator jest rozładowany lub 
 – łączność radiowa jest niedozwolona, np. w samolocie.

Po podłączeniu przewodu audio Bluetooth zostaje automatycznie wyłączony. 

Click

1

2

1

2

 X Umieścić wtyk jack 2,5 mm przewodu audio w przyłączu 
audio zestawu słuchawkowego.  

 X Przekręcić wtyk w lewo, aby zabezpieczyć przewód 
audio. 

 X Podłączyć wtyk jack 3,5 mm do wyjścia audio źródła 
audio. 

 X Wyjąć wtyk jack 3,5 mm ze źródła audio.

 X Przekręcić wtyk jack 2,5 mm w prawo, aby poluzować 
przewód audio. 

 X Wyjąć wtyk jack przewodu audio. 
Teraz można ponownie używać funkcji Bluetooth.

Zmiana głośności odtwarzania

             OSTROŻNIE

             Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

Wysoka głośność oddziałująca przez dłuższy czas na uszy może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

 X Przed założeniem zestawu słuchawkowego ustawić niski poziom głośności.

 X Nie ustawiać ciągle wysokiego poziomu głośności.

Volume +

Volume –

A

Volume +

Volume –

B

 X Dotknąć panelu sterowania na zestawie słuchawkowym. 
Przeciągnąć palcem:

 – w górę, aby zwiększyć głośność lub
 – w dół, aby zmniejszyć głośność.

 X Przesunąć regulator głośności na pilocie w kierunku:
 – +, aby zwiększyć głośność lub
 – –, aby zmniejszyć głośność.

Jeżeli osiągnięty zostanie minimalny lub maksymalny poziom głośności, rozlega się sygnał potwierdzający (tylko w 
przypadku połączenia Bluetooth).
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Stosowanie zestawu słuchawkowego

Słuchanie muzyki za pomocą zestawu słuchawkowego
Muzykę można transmitować zarówno bezprzewodowo dzięki połączeniu Bluetooth jak również za pomocą dołączonego 
do zestawu przewodu audio lub kabla USB połączonego z komputerem. 

 X Dotknąć panelu sterowania:

2x

3x

2x

+HOLD

3x

+HOLD

Telefonowanie za pomocą zestawu słuchawkowego
Rozmowy telefoniczne można prowadzić zarówno bezprzewodowo za pomocą funkcji Bluetooth jak i za pomocą 
dołączonego do zestawu przewodu audio. 

Wykonywanie połączeń telefonicznych

+45 561 800 00 Bauer, Chloe
Brown, Scott
Dickens, Chris
Martinez, Pat
King, Michael
Meyers, Daniel
Smith, John
Thomson, Mary

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

GHI

ABC

JKL

TUV

DEF

MNO

XYZPQRS

 X Wybrać na telefonie komórkowym, smartfonie lub 
softfonie żądany numer połączenia.
W zestawie słuchawkowym rozlega się sygnał 
dźwiękowy.

Jeżeli telefon komórkowy nie przekieruje automatycznie 
połączenia do zestawu słuchawkowego:

 X Dotknąć panelu sterowania na zestawie słuchawkowym 
lub odpowiedni przycisk na telefonie komórkowym 
(patrz instrukcja obsługi telefonu komórkowego).

Odtwarzanie utworu

Zatrzymywanie utworu  
(sygnał potwierdzający)

Przejście do następnego utworu

Przejście do poprzedniego utworu

Przewijanie utworów do przodu*

Przewijanie utworów w tył*
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Stosowanie zestawu słuchawkowego

Odbieranie/odrzucanie /kończenie połączenia telefonicznego

W przypadku połączenia przychodzącego w zestawie słuchawkowym rozlega się dzwonek i miga na niebiesko dioda LED. 
Jeżeli akumulator jest prawie rozładowany, dioda LED miga na czerwono. 

 X Dotknąć panelu sterowania:

1s

2x

”Call ended“ 

”Call rejected“

Aby odebrać połączenie, gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony:

 X Włączyć zestaw słuchawkowy.

Muzyka jest wstrzymywana aż do zakończenia rozmowy telefonicznej. Funkcja ta nie jest obsługiwana przez 
wszystkie telefony komórkowe.

Przekierowanie połączenia z zestawu słuchawkowego bądź do zestawu słuchawkowego

Jeżeli nawiązana jest łączność, połączenie telefoniczne można przekierować z zestawu słuchawkowego do telefonu 
komórkowego bądź z telefonu komórkowego do zestawu słuchawkowego.

1s

1s
Przekierowanie połączenia z 
zestawu słuchawkowego do 
telefonu komórkowego

Przekierowanie połączenia 
z telefonu komórkowego do 
zestawu słuchawkowego

Odbieranie połączenia

Odrzucanie połączenia

Kończenie połączenia

Utrzymywanie aktywnego 
połączenia (funkcja Pauza)
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Stosowanie zestawu słuchawkowego

Zarządzanie dwoma połączeniami telefonicznymi
Dwa połączenia można obsługiwać:

• z dwóch różnych urządzeń Bluetooth albo

• z jednego urządzenia Bluetooth.

Jeżeli podczas telefonowania ktoś do nas zadzwoni:

 X Dotknąć panelu sterowania.

2x

W przypadku utrzymywania połączenia (przełączania między dwiema rozmowami): 

 X Ponownie dotknąć panelu sterowania.

Ponowne wybieranie numeru

Funkcja „ponowne wybieranie numeru“ jest obsługiwana tylko przez urządzenia Bluetooth z profilem „wolne ręce" (HFP).

 X Dotknąć panelu sterowania.

2x

”Redial cancelled“ 

”Redialing“

Ponowne wybieranie numeru

Przerywanie ponownego 
wybierania numeru

Zakończenie bieżącego 
połączenia i odbieranie 
kolejnego

Utrzymywanie aktywnego 
połączenia (przełączanie 
między dwiema rozmowami 
– zależnie od telefonu) i 
odbieranie połączenia 

Aktywne 
połączenie

2. połączenie 
przychodzące

Kończenie połączenia i 
odbieranie utrzymywanego 
połączenia (zależnie od 
telefonu)

Aktywne 
połączenie

2. połączenie 
przychodzące
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Stosowanie zestawu słuchawkowego

Przechowywanie i transport zestawu słuchawkowego

1

2

Aby zestaw słuchawkowy zabierał podczas 
przechowywania i transportu jak najmniej miejsca, można 
go złożyć.

 X W razie potrzeby wyjąć przewód audio.

 X Złożyć muszle słuchawkowe jedną obok drugiej.

 X Do transportu i przechowywania używać dołączonej 
saszetki.

Jeżeli użytkownik znajdzie się poza zasięgiem łącza Bluetooth
Słuchanie muzyki lub telefonowanie jest możliwe tylko w zasięgu łącza Bluetooth telefonu komórkowego lub urządzenia 
Bluetooth. Zasięg zależy od warunków otoczenia, np. grubości i struktury ścian. W przypadku bezpośredniego kontaktu 
wzrokowego zasięg łącza Bluetooth większości telefonów komórkowych i urządzeń Bluetooth wynosi maks. 10 metrów.

”Lost connection“ 

”Connected“ 

Po opuszczeniu z zestawem słuchawkowym zasięgu 
podłączonego urządzenia Bluetooth rozlega się komunikat 
głosowy „Lost connection“. 

Jeżeli w ciągu 5 minut użytkownik znajdzie się ponownie 
w zasięgu łącza Bluetooth, połączenie zostanie 
automatycznie wznowione i rozlegnie się komunikat 
głosowy „Connected“. 

Jeżeli użytkownik przebywa dłużej niż 5 minut poza 
zasięgiem łącza Bluetooth, połączenie zostaje przerwane 
i należy je przywrócić ręcznie. Aby ponownie nawiązać 
połączenie z urządzeniem Bluetooth:

 X Dotknąć panelu sterowania.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlega się 
komunikat głosowy „Connected“.
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Czyszczenie i pielęgnacja zestawu słuchawkowego

Czyszczenie i pielęgnacja zestawu słuchawkowego

OSTROŻNIE

Ciecze mogą uszkodzić elektronikę produktu!

Mogą one wniknąć przez obudowę do wnętrza produktu i spowodować zwarcie w elektronice.

 X Wszelkie ciecze trzymać z dala od produktu.

 X W żadnym wypadku nie stosować do czyszczenia rozpuszczalników ani detergentów.

 X Przed czyszczeniem odłączyć zestaw słuchawkowy od kabla ładującego USB.

 X Czyścić produkt wyłącznie suchą ściereczką.

Wymiana poduszek słuchawkowych
Ze względów higienicznych należy od czasu do czasu wymieniać poduszki słuchawkowe. Zapasowe poduszki słuchawkowe 
można nabyć u przedstawiciela firmy Sennheiser.

1 2

 X Ściągnąć starą poduszkę z muszli słuchawkowej.  X Założyć nową poduszkę na muszlę słuchawkową i mocno 
ją docisnąć.

Wymiana/wyjmowanie akumulatora

OSTROŻNIE

Uszkodzenia produktu!

W okresie gwarancji akumulatory można wymieniać lub usuwać wyłącznie w centrum serwisowym Sennheiser. Wymiana 
lub usuwanie poza centrum powoduje utratę gwarancji. 

 X Aby wymienić lub usunąć akumulator, należy skontaktować się z centrum serwisowym Sennheiser. Po upływie okresu 
gwarancji akumulatory można wymieniać lub usuwać w specjalistycznych punktach obsługi w powszechnie przyjęty 
sposób.
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Usuwanie usterek

Usuwanie usterek

Problem Możliwa przyczyna Pomoc Strona

Zestaw 
słuchawkowy nie 
daje się włączyć

Akumulator jest rozładowany Naładować akumulator. 8

Akumulator jest całkowicie zużyty.
wyczerpany

Aby wymienić lub usunąć akumulator, 
należy skontaktować się z centrum 
serwisowym Sennheiser. Po upływie 
okresu gwarancji akumulatory 
można wymieniać lub usuwać w 
specjalistycznych punktach obsługi w 
powszechnie przyjęty sposób

–

Brak sygnału 
audio

Zestaw słuchawkowy nie jest 
sparowany z urządzeniem Bluetooth

Sprawdzić, czy nawiązane jest 
połączenie. Ewentualnie ponownie 
sparować zestaw słuchawkowy.

9

Za niski poziom głośności Zwiększyć poziom głośności. 14

Zestaw słuchawkowy jest wyłączony Włączyć zestaw. 12

Zestaw nie daje 
się połączyć

Funkcja parowania urządzeń nie działa Sprawdzić, czy telefon komórkowy 
obsługuje protokół HFP lub HSP.

–

Telefon komórkowy jest wyłączony Włączyć telefon komórkowy. –

Funkcja Bluetooth jest nieaktywna w 
urządzeniu Bluetooth

Włączyć funkcję Bluetooth w 
urządzeniu Bluetooth.

–

Jeżeli wystąpią problemy niewymienione w tabeli bądź jeżeli wskazówki podane w tabeli nie doprowadzą do rozwiązania 
problemów z produktem, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sennheiser. 

Przedstawiciele krajowi podani są na stronie www.sennheiser.com.
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Dane techniczne

Dane techniczne
Czas pracy w trybie czuwania do 14 dni

Czas rozmowy do 25 godzin

Czas ładowania akumulatora ok. 2 godzin

Zasięg (w zależności od otoczenia) do 10 m

Akumulator (wbudowany) litowo-polimerowy; 3,7 V; 600 mA

Typ głośnika dynamiczny, magnes neodymowy

Pasmo przenoszenia głośnika 16 – 22 kHz
Poziom ciśnienia akustycznego maks. 110 dB SPL (ERP)

Typ mikrofonu Mikrofon typu dual array

Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 – 10 kHz 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) ok. 180 x 200 x 90 mm
Waga ok. 300 g

Zakres temperatur Praca: +10°C do +40°C  
Przechowywanie: od -20°C do +60°C

Względna wilgotność powietrza Praca: od 20 do 85%, bez skraplania 
Składowanie: od 10 do 95%, bez skraplania

Bluetooth wersja 4.0/ klasa 1

Zasięg do 25 m (zależnie od urządzenia)

Częstotliwość nadawania od 2402 MHz do 2480 MHz

Profile HSP (v1.2), HFP (v1.6), A2DP (v1.2), AVRCP (v1.4)
Moc wyjściowa 9 dBm/7.90 mW

Typowa czułość -89 dBm
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Technika kodowania dźwięku aptX

Znakomita jakość dźwięku

Z utęsknieniem czekano na pojawienie się technologii 
aptX do bezprzewodowej transmisji dźwięku. Technika 
kodowania dźwięku aptX gwarantuje odbiór czystego i 
pełnego dźwięku stereofonicznego. Dźwięk jest nie tylko 
odbierany, lecz również wręcz odczuwany. Kompresja z 
wykorzystaniem techniki aptX umożliwia teraz transfer 
materiału dźwiękowego poprzez łącze Bluetooth o jakości, 
która w niczym nie ustępuje jakości transmisji dźwięku 
najlepszych systemów przewodowych.

Dźwięk o profesjonalnej jakości

Do tej pory technologia aptX była najbardziej strzeżoną 
tajemnicą przemysłu przetwarzania dźwięków. Technologia 
aptX jest wykorzystywana na całym świecie przez stacje 
radiowo-telewizyjne i wytwórnie filmowe do transmisji 
danych audio w czasie rzeczywistym. Technologia aptX 
powstała w oparciu o wymagania muzyków i inżynierów 
dźwięku oraz wyróżnia się niezrównanym zakresem 
dynamiki i najwyższą jakością Hi-Fi. 

Obecnie technologia ta jest oferowana również w wybranych 
urządzeniach elektroniki rozrywkowej. Zapewnia ona w 
nich transmisję strumieniową bez obniżenia jakości oraz 
niepowtarzalne doznania akustyczne.

Bluetooth zrewolucjonizował odtwarzanie muzyki 

Dzięki uwolnieniu nas od uciążliwych kabli technologia 
Bluetooth zrewolucjonizowała komunikację i styl życia, 
zapewniając niespotykaną dotąd swobodę. Technologia 
sprawdza się podczas telefonowania przez zestawy 
słuchawkowe z łączem Bluetooth, jednakże transmisja 
pełnego dźwięku stereofonicznego wymaga czegoś więcej. 
aptX w połączeniu z technologią Bluetooth oznacza dźwięk 
o jakości płyty CD i niepowtarzalne doznania akustyczne 
bez użycia kabli. 

Przed transmisją cyfrowego dźwięku dwukanałowego 
poprzez łącze Bluetooth w protokole A2DP konieczna 
jest kompresja danych audio. W tradycyjnych metodach 
kompresji transfer poprzez łącze Bluetooth odbywa się 
kosztem redukcji zakresu i jakości dźwięku. Technologia 
aptX zapewnia natomiast pełnię doznań akustycznych.

Historia aptX 

Każdy, kto słuchał radia lub był w kinie, miał już 
prawdopodobnie okazję poznać walory technologii aptX. 
Ponad 20.000 stacji radiowych i tysiące nowoczesnych 
wytwórni filmowych wykorzystuje technologię aptX do 
transmisji dźwięku o jakości HiFi. 

Cyfrowa metoda kompresji, określana dziś mianem aptX, 
została opracowana na uniwersytecie Queen’s University 
w Belfaście / Irlandia Północna. Początkowo służyła ona 
stacjom radiowym do zapisu materiału dźwiękowego 
o jakości płyty CD na twardych dyskach komputerów i 
bezpośredniego odtwarzania podczas audycji radiowych. 
Umożliwiło to automatyzację procesu odtwarzania list 
utworów.

Technika kodowania dźwięku aptX

Uznanie, z jakim spotkała się opracowana technologia, 
zachęciło do dalszego doskonalenia produktu. W latach 
90-tych zastosowano ją w studiach nadawczych i post-pro-
dukcyjnych, zapewniając jakość dźwięku Hi-Fi o niskim 
opóźnieniu przy ograniczonym zakresie transmisji. Walory, 
którym technologia aptX zawdzięcza swój sukces w 
przemyśle radiofonicznym i postprodukcyjnym, sprawiają, 
że system aptX jest perfekcyjnym rozwiązaniem do 
transmisji materiału dźwiękowego bez obniżenia jakości. 
Dzięki temu technologia aptX , jako rozwiązanie pionierskie 
w branży, oferuje jakość Pro-Audio oraz spełnia oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Cechy aptX:
• Testy słuchania "na ślepo" wśród wybranych osób 

wykazały, że transfer aptX poprzez łącze Bluetooth 
praktycznie nie różni się od przewodowej transmisji 
dźwięków. W odróżnieniu od technologii psychoaku-
stycznych, jak MP3 lub AAC, aptX umożliwia transmisję 
danych audio bez obniżenia jakości. Podczas kompresji 
MPEG/AAC proces kodowania ingeruje bezpośrednio w 
materiał dźwiękowy. „Nierelewantny“ materiał jest przy 
tym usuwany. aptX to natomiast metoda transparenta 
i niedestruktywna. Każda częstotliwość w oryginalnym 
sygnale pozostaje nienaruszona w kodowanym i 
dekodowanym sygnale. 

• Zakres dynamiki od 92 dB dla dźwięku 16-bitowego i od 
120 dB dla dźwięku 24-bitowego. 

• Struktura technologii aptX gwarantuje wysoki stopień 
kompensacji przypadkowych błędów bitowych. Reakcja 
na błędy bitowe jest precyzyjnie dostosowana do 
reagowania ludzkiego ucha na bodźce akustyczne. 
aptX wykorzystuje techniki łączenia i synchronizacji 
zapewniające stabilne połączenie i niezawodną 
transmisję dźwięku również w trudnych warunkach. 

• aptX wykazuje – w porównaniu z wszystkimi 
profesjonalnymi metodami kompresji danych 
dźwiękowych – najkrótszy czas opóźnienia. W wielu 
dzisiejszych urządzeniach bezprzewodowych dochodzi 
do niepożądanego opóźnienia w transmisji dźwięku i 
braku synchronizacji z ruchem ust. aptX gwarantuje 
transmisję w czasie rzeczywistym dźwięku drogą 
radiową i zapewnia tym samym synchroniczność z 
obrazem. 

• Do transferu materiału dźwiękowego kodowanego 
metodą aptX wystarcza w zupełności dostępny zakres 
standardów transmisji. Umożliwia to transmisję bez 
obniżenia jakości również przy ograniczeniach w 
zakresie transmisji.
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Deklaracje producenta

Deklaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser Communications A/S udziela na ten produkt 24-miesięcznej 
gwarancji.

Informacje o aktualnie obowiązujących warunkach gwarancji można uzyskać w  
Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy 
Sennheiser.

Zgodnie z następującymi wymaganiami
• Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

WEEE (2012/19/UE)
Zużyty produkt należy przekazać do komunalnego punktu gromadzenia 
odpadów lub zakładu recyklingowego.

• Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE & 2013/56/UE)
Akumulatory wbudowane w niniejszy produkt nadają się do recyklingu. 
Uszkodzone produkty wraz z akumulatorami usuwać w oficjalnych punktach 
zbiórki lub w sklepach w celu ochrony środowiska.

• Dyrektywa bezpieczeństwo produktów (2001/95/WE) Słuchawki do 
odtwarzaczy przenośnych: 
EN 60065/A12 | EN 60950-1/A12, EN 50332-2 

Zgodność CE
• Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomu-

nikacyjnych (1999/5/WE)

• Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2014/30/WE)

• Dyrektywa niskiego napięcia (2014/35/WE)

• Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych
(2011/65/UE)

Deklaracja jest dostępna w Internecie na stronie www.sennheiser.com. 

Przed uruchomieniem należy uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe!

Znaki towarowe

Nazwa Bluetooth® oraz marki Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. 
Na używanie tych marek firma Sennheiser Communications A/S posiada licencję.

iPod® i iPhone® i to zastrzeżone w USA i innych krajach marki firmy Apple Inc.

Logotyp aptX® oraz logo są markami firmy CSR plc lub jej jednostki zależnej 
zarejestrowanymi w jednym lub w kilku urzędach.
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Industriparken 27, DK-2750, Denmark 
www.sennheiser.com   
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