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Wa ne wskazówki dot. bezpiecze stwa

� Przed rozpocz ciem u ytkowania produktu nale y uwa nie przeczyta  

cał  instrukcj  obsługi.

� Przekazujc produkt osobom trzecim, naley zawsze doczy do niego 

niniejsz instrukcj bezpieczestwa.

� Nie naley uywa produktu ewidentnie wadliwego.

Zapobieganie szkodom na zdrowiu i wypadkom

� Naley chroni such przed dwikiem o duej gonoci. Uywanie 

suchawek do odtwarzania dwiku o duej gonoci przez duszy 

czas moe prowadzi do trwaego uszkodzenia suchu. Suchawki 

firmy Sennheiser zapewniaj wyjtkowo dobr jako dwiku przy niskim i 

rednim poziomie gonoci.

� Nie naley uywa produktu w sytuacjach wymagajcych specjalnej uwagi 

(np. w ruchu ulicznym lub podczas wykonywania prac wykwalifikowa-

nych).

� Suchawki musz znajdowa si w odlegoci co najmniej 10 cm od rozrusz-

ników serca oraz wszczepionych defibrylatorów. Suchawki maj wbudo-

wane magnesy wytwarzajce pole magnetyczne, które moe zakóca prac 

rozruszników serca oraz wszczepionych defibrylatorów.

� W celu zmniejszenia ryzyka powstania ognia lub poraenia prdem nie 

naley uywa produktu w pobliu wody ani naraa go na dziaanie deszczu 

lub wilgoci.

� Produkt, akcesoria oraz czci opakowania naley przechowywa w miejscu 

niedostpnym dla dzieci i zwierzt domowych w celu uniknicia ryzyka 

wypadku i zadawienia.

� Naley uywa tylko zasilaczy dostarczanych przez firm Sennheiser.

Zapobieganie uszkodzeniom i awariom produktu

� Urzdzenie musi by zawsze suche; naley chroni je przed ekstremalnymi 

temperaturami w celu zapobiegania korozji i deformacji. Standardowa 

temperatura uytkowania wynosi od 0 do 40 °C.

� Z produktem naley si obchodzi ostronie i przechowywa go w czystym, 

wolnym od pyu otoczeniu.

� Prosz  nie u ywa  produktu, je li jest w widoczny sposób uszkodzony, 

został upuszczony lub dostała si  do niego jaka  ciecz lub inne obiekty. 

W takim przypadku nale y si  zwróci  do specjalistycznego punktu 

obsługi lub partnera serwisowego firmy Sennheiser, aby podda  pro-

dukt kontroli.

� Po zakoczeniu uytkowania suchawki naley wyczy w celu zachowania 

mocy baterii. W przypadku planowania duszej przerwy w uytkowaniu 

produktu naley wyj z niego baterie.

� Zasilacz naley wyczy z gniazda elektrycznego

– w celu cakowitego odczenia produktu od róda zasilania

– w czasie burz lub

– duszych przerw w uytkowaniu.
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� Naley si upewni, e zasilacz jest w stanie gwarantujcym bezpieczne uyt-

kowanie,

– znajduje si w atwo dostpnym miejscu,

– jest prawidowo wczony do gniazda elektrycznego,

– uytkowany wycznie w dozwolonym przedziale temperatur,

– i nie jest naraany na bezporednie dziaanie promieni sonecznych 

mogce powodowa akumulacj ciepa.

� Nie naley pozostawia suchawek na szklanej atrapie gowy, oparciu 

krzesa i tym podobnych obiektach przez duszy czas, bo moe to spowo-

dowa rozcignicie paka nagownego i redukcj nacisku kontaktowego 

suchawek.

� Lakier lub politura meblowa mog spowodowa degradacj stopy nadaj-

nika, co moe doprowadzi do powstania plam na meblach. Dlatego naley 

umieci nadajnik na antypolizgowej podkadce w celu uniknicia ewentu-

alnego poplamienia mebli.

� Nie naley uruchamia produktu w pobliu róde ciepa.

� Produkt naley czyci tylko mikk, such szmatk.

� Naley uywa wycznie dodatków, akcesoriów i czci zamiennych dostar-

czanych lub zalecanych przez firm Sennheiser.

U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem/odpowiedzialno

Ten bezprzewodowy system słuchawek jest odpowiedni do wykorzystania 

z systemami hi-fi, zestawami TV oraz systemami kina domowego i umo -

liwia jednoczesny odbiór sygnałów analogowych i cyfrowych.

Jest on przewidziany na prywatny u ytek domowy. Nie jest przeznaczony 

do u ytku komercyjnego. Nie jest tak e przeznaczony do wykorzystania 

z przeno nymi urz dzeniami audio.

Za niewła ciwe uwa a si  wykorzystanie tego produktu w jakimkolwiek 

innym celu ni  wymienione w zał czonych podr cznikach dotycz cych 

produktu oraz instrukcji obsługi.

Firma Sennheiser nie odpowiada za szkody wynikaj ce z nieprawidłowego 

u ycia b d  nadu ycia tego produktu lub powi zanych z nim dodatków/

akcesoriów.

Uruchamiajc urzdzenie, naley przestrzega odpowiednich przepisów obo-

wizujcych w danym kraju.
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Instrukcje bezpiecze stwa dotycz ce u ytkowania baterii standardo-

wych/akumulatorów

OSTRZE ENIE

W skrajnych przypadkach mo e doj  do wycieku z baterii standardowych/

akumulatorów, a ich nieprawidłowe u ycie b d  nadu ycie mo e stwarza  

ryzyko:

• wybuchu

• po aru

• wytworzenia wysokiej temperatury

• powstania dymu/gazu

Przechowywa  z dala 

od dzieci.

Nie nale y ogrzewa  do tempe-

ratury przekraczaj cej 70 °C, 

np. nie wystawia  na działanie 

promieni słonecznych ani nie 

wrzuca  do ognia.

Chroni  przed wilgoci . Je eli akumulatory nie b d  

u ywane przez dłu szy czas, 

nale y je regularnie doładowy-

wa  (mniej wi cej co 3 mie-

si ce).

Nie demontowa  ani nie 

deformowa .

W przypadku niekorzystania 

z produktu przez dłu szy czas 

nale y z niego usun  baterie 

standardowe/akumulatory.

Nale y dopilnowa  

wła ciwego poło enia 

biegunów.

U ywa  wył cznie akumulato-

rów i ładowarek zalecanych 

przez firm  Sennheiser.

Pakowa /przechowy-

wa  baterie standar-

dowe/akumulatory 

w taki sposób, aby ich 

ko cówki nie stykały si  

ze sob  – ryzyko rozła-

dowania/powstania 

ognia.

Nie u ytkowa  wadliwych 

baterii standardowych/akumu-

latorów i natychmiast je zutyli-

zowa .

Urz dzenia zasilane 

akumulatorami wył -

cza  po u yciu.

Natychmiast usun  baterie 

standardowe/akumulatory 

z wyra nie uszkodzonego 

produktu.

Ładowa  akumulatory 

w temperaturze otocze-

nia wynosz cej od 

10 do 40 °C.

Utylizowa  baterie standar-

dowe/akumulatory w specjal-

nych punktach zbiórki lub 

zwraca  je w wyspecjalizowa-

nym punkcie sprzeda y.

Nie ładowa  baterii 

standardowych.

Nie ł czy  baterii standardo-

wych i akumulatorów w komo-

rach na baterie.

LR03

HR03
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Cyfrowy bezprzewodowy system 
słuchawek RS 185

Zaprojektowany z my l  o miło nikach muzyki, zestaw RS 185 firmy 

Sennheiser pozwala cieszy  si  dynamicznym d wi kiem Hi-Fi w domu bez 

konieczno ci u ywania kabli. Te innowacyjne, ergonomiczne słuchawki 

bezprzewodowe pozwalaj  na niesamowicie precyzyjne odtwarzanie 

d wi ku w nieskompresowanej jako ci cyfrowej, nawet gdy przemiesz-

czasz si  z jednego pomieszczenia do innego, i s  wystarczaj co lekkie i 

wygodne, by mo na było ich u ywa  przez dłu szy czas. 

Ponadto dogodnie zlokalizowane regulatory poziomu wej cia i balansu 

pozwalaj  szybko ustawi  poziom odtwarzania zgodnie z indywidualnymi 

preferencjami, dzi ki czemu ka da cie ka d wi kowa mo e uzyska  

doskonał  czysto  akustyczn . Wystarczy podł czy  wielofunkcyjny 

nadajnik do domowego systemu audio (poprzez wej cia optyczne lub ana-

logowe) i odda  si  słuchaniu muzyki. 

Zestaw RS 185 firmy Sennheiser: Wła ciwy wybór bezprzewodowej opcji 

dla koneserów d wi ku. 

Funkcje 

• Bezprzewodowe, otwarte, wokółuszne słuchawki z cyfrow  transmisj  

d wi ku bez kompresji 

• Wyj tkowa czysto  d wi ku cyfrowego i zasi g transmisji do 100 m 

(w zasi gu wzroku)

• Wysoko wydajne przetworniki firmy Sennheiser zapewniaj ce precy-

zyjny, poruszaj cy d wi k

• Kontroluj czuło  wej cia analogowego – wybieraj pomi dzy trybem 

automatycznej regulacji poziomu (ALC) automatycznie wyrównuj cym 

ró nice gło no ci i trybem r cznej regulacji poziomu (MLC) pozwalaj -

cym na r czn  regulacj  czuło ci 

• Mo liwo  wykorzystania wej  analogowych i cyfrowych oraz przeł -

czania z jednych na drugie 

• Regulacja balansu zlokalizowana na słuchawkach pozwala w wygodny 

sposób ustawia  balans

• Nadajnik wielofunkcyjny – działa te  jako podstawka ładuj ca i stacja 

dokuj ca

• Transmisja wieloodbiornikowa – nadajnik obsługuje do dwóch par słu-

chawek jednocze nie

• Ergonomiczna konstrukcja zapewnia zwi kszony komfort noszenia

• 2-letnia gwarancja

DigitalAnalog
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Zestaw obejmuje

Słuchawki HDR 185

Nadajnik TR 185

Zasilacz z adapterami dla wielu krajów 

(EU, UK, US, AU)

Akumulatory AAA NiMH o niskim współczynniku 

samorozładowywania

Optyczny kabel cyfrowy, 1,5 m

Kabel stereo RCA, 1,2 m

Skrócona instrukcja

Instrukcja bezpiecze stwa

LEVEL

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

US

EU

UK AU

Safety Guide

Quick Guide

Safety GuideSafety Guide
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Przegl d produktu

Przegl d wła ciwo ci słuchawek HDR 185

9

5
7

6

8

1

3

2

4

A

0

LEVEL

LEVEL

1 Pał k nagłowny

2 Styki ładowania

3 Poduszki uszne

4 Muszle słuchawkowe/

komory na baterie

5 Przycisk LEVEL pozwala 

wybra  r czn  lub auto-

matyczn  regulacj  

poziomu

6 Przycisk balansu L 

7 Przycisk balansu R 

8 Przycisk regulacji gło no ci – 

9 Przycisk regulacji gło no ci + 

0 Wł cznik HDR 

A Dioda LED pokazuj ca stan HDR
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Przegl d wła ciwo ci nadajnika TR 185

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

6

2

1

4

5

3

7

8

9

0

1 Dioda LED pokazuj ca stan TR  

2 Pokr tło MLC do zmiany r cznej 

regulacji poziomu

3 Diody POZIOMU ALC, MLC wska-

zuj  wybrany tryb regulacji 

poziomu sygnału

4 Przycisk LEVEL do przeł czania 

pomi dzy r czn  i automa-

tyczn  regulacj  poziomu

5 Dioda LED pokazuj ca stan 

ładowania 

6 Styki ładowania

7 Cyfrowe optyczne wej cie audio 

DIGITAL OPTICAL IN 

8 Przeł cznik AUDIO INPUT 

SELECTION do wyboru 

cyfrowego lub analogowego 

wej cia

9 Wej cie audio RCA L, R analogo-

wego wej cia audio

0 Gniazdo DC 9V 0.3A do zasilacza
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Przegl d diod LED

Diody LED na słuchawkach i nadajniku wskazuj  aktualny stan pracy urz -

dzenia. Je li słuchawki nie s  u ywane, diody LED automatycznie gasn  po 

około 30 sekundach.

Diody LED na słuchawkach

Dioda LED pokazuj ca 

stan HDR
Znaczenie

Słuchawki s  wył czone.

Nadajnik i słuchawki s  poł czone.

Nadajnik i słuchawki s  poł czone i 

akumulatory s  prawie rozładowane.

Słuchawki s  rozł czone lub nie mog  si  

poł czy  z nadajnikiem.

Słuchawki s  rozł czone lub nie mog  si  

poł czy  z nadajnikiem i akumulatory s  

prawie rozładowane.

1s1s

1s1s
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Diody LED na nadajniku

Po zdj ciu słuchawek ze stojaka nadajnika dioda LED stanu ładowania 

wskazuje przybli ony czas pracy słuchawek:

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

1

2

4

3

1 Dioda LED pokazuj ca 

stan ładowania 
Znaczenie

Nadajnik nie ładuje si .

Akumulatory s  ładowane.

Akumulatory s  w pełni naładowane.

Wykryto bł d ładowania/baterii.

Dioda LED pokazuj ca 

stan ładowania 
Czas pracy Pojemno  baterii 

do 4 godzin 0 do 25 %

ok. 4 do 9 godzin 25 do 50 %

ok. 9 do 14 godzin 50 do 75 %

ok. 14 do 18 godzin 75 do 100 %

2 Dioda LED ALC Znaczenie

Tryb automatycznej regulacji poziomu 

(ALC) jest dezaktywowany.

Tryb automatycznej regulacji poziomu 

(ALC) jest aktywowany.
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3 Dioda LED MLC Znaczenie

Tryb r cznej regulacji poziomu (MLC) 

jest dezaktywowany.

Tryb r cznej regulacji poziomu (MLC) 

jest aktywowany.

Tryb r cznej regulacji poziomu (MLC) 

jest aktywowany, lecz sygnał wej ciowy 

przekroczył maksymalny dozwolony 

poziom.

32 Dioda LED ALC i MLC Znaczenie

Trzykrotne bły ni cie diody ALC i MLC 

oznacza, e optyczne wej cie audio zostało 

wybrane. Dostosowanie poziomu jest 

niezb dne tylko w przypadku analogowego 

wej cia audio.

ALC MLC

4 Dioda LED pokazuj ca 

stan TR  
Znaczenie

Nadajnik jest podł czony do gniazda 

elektrycznego.

Nadajnik jest w trybie czuwania (standby).

Nadajnik i słuchawki s  poł czone.

Nadajnik wykrył niekompatybilne wej cie 

cyfrowego strumieniowania d wi ku (por. 

str. 30)

1s

1.5 s1.5 s
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Uruchamianie urz dzenia RS 185

Ustawianie nadajnika

� Wybierz odpowiednie miejsce w pobli u ródła d wi ku.

� Ustaw nadajnik w pomieszczeniu w odległo ci co najmniej 50 cm od 

innych urz dze  bezprzewodowych w celu wykluczenia zakłóce .

� Nie umieszczaj nadajnika w pobli u obiektów metalowych takich jak 

półki, ciany z betonu zbrojonego itp., poniewa  mo e to zmniejszy  

zasi g działania nadajnika.
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Ł czenie nadajnika ze ródłem d wi ku

Z nadajnikiem mog  si  ł czy  jednocze nie 2 ró ne ródła d wi ku 

(np. system TV i zestaw hi-fi). Nadajnik dysponuje zarówno cyfrowym, 

jak i analogowym wej ciem audio. W przypadku poł czenia z 2 ródłami 

d wi ku mo liwe jest przeł czanie pomi dzy nimi za pomoc  przeł cznika 

AUDIO INPUT SELECTION  (por. strona 23).

� Przed podł czeniem nadajnika wył cz ródło d wi ku.

� Sprawd  opcje poł cze  dost pne dla ródła d wi ku (wyj cie audio, 

zwykle oznaczone opisem „OUT”).

� Wybierz odpowiedni przewód i, w razie potrzeby, odpowiedni adapter.

� W zale no ci od wybranej opcji poł czenia przejd  do odpowiedniego 

rozdziału i zastosuj si  do instrukcji dotycz cych podł czania nadajnika 

do ródła d wi ku. 

Mo na tak e skorzysta  z instrukcji video dla pocz tkuj cych 

dotycz cych podł czania bezprzewodowego cyfrowego 

systemu słuchawek do odbiornika TV na stronie 

www.sennheiser.com/how-to-videos.

Opcje podł czania dost pne dla 

twojego ródła d wi ku
Kabel przył czeniowy Strona

Optycznie (cyfrowo) Optyczny kabel cyfrowy 15

RCA (analogowo) Kabel stereo RCA 16

Gniazdo jack 3,5 mm lub 

6,3 mm (analogowe)

2 wtyki RCA do stereofonicz-

nego przewodu audio z adap-

terem gniazda jack 3,5 mm 

(przewody/adaptery do 

nabycia osobno)

17

Akcesoria i adaptery mo na nabywa  u lokalnego partnera firmy 

Sennheiser.

A

B

C
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Opcja poł czenia A Optycznie (cyfrowo)

W celu osi gni cia mo liwe najlepszej jako ci odbioru zaleca si  podł cze-

nie systemu słuchawkowego RS 185 do zestawu kina domowego lub hi-fi 

za pomoc  optycznego kabla cyfrowego dost pnego w zestawie.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy pozwala na strumieniowanie 

d wi ku cyfrowego z wykorzystaniem jedynie wyj cia audio PCM z urz -

dze  poł czonych poprzez cyfrowe wej cie optyczne DIGITAL OPTICAL IN. 

Informacje na temat sposobu zmiany innego strumienia d wi ku (np. Bit-

stream) na PCM zawiera menu d wi ku lub instrukcja obsługi urz dzenia.

* W zale no ci od wykorzystywanego urz dzenia menu audio mo e wygl da  ina-

czej

� Przed podł czeniem nadajnika wył cz ródło d wi ku.

� Przed podł czeniem kabla zdejmij prze roczyste nakładki ochronne 

z obu wtyków.

� Podł cz jedn  ko cówk  optycznego kabla cyfrowego do wej cia 

DIGITAL OPTICAL IN nadajnika, a drug  – do wyj cia optycznego ródła 

d wi ku.

A

Digital Digital sound output
 PCM
 Bitstream

Sound menu*

OPTICAL

Digital
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Opcja poł czenia B: RCA (analogowo)

� Przed podł czeniem nadajnika wył cz ródło d wi ku.

� Podł cz wtyki RCA do wej  RCA nadajnika. Podł cz czerwony wtyk 

RCA do czerwonego gniazda RCA, a biały wtyk RCA – do białego 

gniazda RCA.

� Podł cz wtyki RCA do wyj  RCA ródła d wi ku (w wi kszo ci przy-

padków b d  oznaczone jako „AUDIO OUT”). Podł cz czerwony wtyk 

RCA do czerwonego gniazda RCA, a biały wtyk RCA – do białego lub 

czarnego gniazda RCA.

B

Analog

R

L
AUDIO OUT
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Opcja poł czenia C: Gniazdo jack 3,5 mm lub 6,3 mm (analogowe)

Niektóre modele TV wyciszaj  gło niki w momencie poł czenia nadajnika 

z zestawem słuchawkowym. Sprawd  w menu odbiornika TV, czy mo liwa 

jest dezaktywacja funkcji wyciszenia. Mo na tak e poł czy  TV z nadajni-

kiem, korzystaj c z innej opcji (A lub B).

� Przed podł czeniem nadajnika wył cz ródło d wi ku.

� Podł cz wtyki RCA do wej  RCA nadajnika. Podł cz czerwony wtyk 

RCA do czerwonego gniazda RCA, a biały wtyk RCA – do białego 

gniazda RCA.

� W razie potrzeby poł cz wtyk jack adaptera 6,3 mm z wtykiem 3,5 mm 

kabla RCA.

� Poł cz wtyk 3,5 mm kabla RCA z gniazdem słuchawkowym ródła 

d wi ku.

* akcesoria opcjonalne

C

Ustaw gło no  gniazda słuchawkowego ródła d wi ku przynaj-

mniej na poziom redni.

Analog

PHONES

*

*

VOLUME
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Podł czanie nadajnika do gniazda elektrycznego

1 Wybierz adapter wła ciwy dla kraju i wsu  go do zasilacza tak, aby był 

stabilnie umocowany.

2 Podł cz zł cze zasilacza do gniazda poboru mocy nadajnika.

3 Podł cz zasilacz do gniazda elektrycznego.

Dioda LED wskazuj ca stan TR  za wieci si  na sekund . Nadajnik jest 

w trybie czuwania (standby).

1 STANDBY

3

2

STANDBY

US

EU

UK

AU
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Wkładanie lub wymiana akumulatorów

1 Delikatnie przekr  poduszki słuchawkowe w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara a  do pokonania nieznacznego oporu.

2 Zdejmij poduszki słuchawkowe z muszli słuchawkowych w celu uzyska-

nia dost pu do komór baterii.

3 Włó  akumulatory do komór. W celu wymiany wyjmij baterie z komór 

i włó  nowe. Baterie wkładaj z zachowaniem prawidłowej biegunowo-

ci. Stare baterie zutylizuj jako odpady specjalne lub zwró  w specjali-

stycznym punkcie sprzeda y.

4 Nałó  poduszki słuchawkowe na muszle słuchawkowe. Nakładaj c 

poduszki słuchawkowe, zwró  uwag  na oznaczenia L (lewa) i R

(prawa) z tyłu poduszek słuchawkowych. 

5 Przekr  poduszki słuchawkowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

do momentu usłyszenia klikni cia. Upewnij si , e s  stabilnie umoco-

wane na muszlach słuchawkowych.

Słuchawki mo na zasila  tak e standardowymi bateriami 

(AAA 1,5 V). Nale y jednak pami ta , e baterii standardowych 

nie mo na ponownie ładowa  i korzystaj c z nich nie wolno umiesz-

cza  słuchawek na stojaku.

1 2

3 4 5

NEW
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Ładowanie akumulatorów

Zasadniczo pełny cykl ładowania trwa około 8,5 godziny. Jednak e przed 

pierwszym u ytkowaniem słuchawek nale y ładowa  akumulatory przez 

co najmniej 16 godzin bez przerwy w celu zoptymalizowania ich wydajno-

ci.

Gdy akumulatory s  prawie wyczerpane, dioda LED stanu HDR zmienia 

kolor na czerwony, a w słuchawkach rozlegaj  si  sygnały akustyczne. 

Słuchawki wył czaj  si  po kilku minutach.

� Nale y umie ci  słuchawki na stojaku nadajnika. Mo na je umieszcza  

niezale nie od strony, pod warunkiem, e styki ładowania słuchawek 

i nadajnika ł cz  si .

Słuchawki wył cz  si  automatycznie i dioda LED ładowania  na 

nadajniku zapali si  na czerwono. Gdy akumulatory b d  w pełni nała-

dowane, dioda LED stanu ładowania  zapali si  na zielono.

UWAGA Niebezpiecze stwo uszkodzenia słuchawek!

Baterie nieprzeznaczone do ładowania umieszczone 

w komorach na baterie mog  wycieka  w trakcie ładowania 

i uszkodzi  słuchawki.

� Nie nale y umieszcza  słuchawek na stojaku w przypadku 

u ywania baterii nieprzeznaczonych do ładowania.

8.5h

Je li słuchawki nie s  u ywane, nale y je umie ci  na stojaku, 

by baterie były w pełni naładowane, gdy zajdzie potrzeba skorzysta-

nia ze słuchawek. Nadajnik wykorzystuje technologie inteligentnego 

ładowania baterii zapobiegaj c  przeładowaniu.

Po zdj ciu słuchawek ze stojaka nadajnika dioda LED stanu ładowa-

nia wskazuje przybli ony czas pracy słuchawek (por. strona 11). 

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

LEVEL

100%

LEVEL
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Dopasowanie pał ka nagłownego

Aby uzyska  dobr  jako  d wi ku i jak najlepszy komfort noszenia, 

nale y dopasowa  pał k nagłowny do kształtu swojej głowy. Słuchawki s  

wyposa one w mo liwy do dopasowania pał k z mechanizmem zatrza-

skowym umo liwiaj cym łatwe dopasowanie.

� Słuchawki nale y nakłada  w taki sposób, by pał k nagłowny znajdo-

wał si  na czubku głowy. Nakładaj c słuchawki, nale y si  kierowa  

oznaczeniami L (lewa) i R (prawa) po zewn trznej stronie pał ka 

nagłownego.

� Pał k nagłowny nale y dopasowa  tak, aby

– poduszki uszne wygodnie zakryły uszy,

– wokół uszu odczuwany był równy, delikatny nacisk,

– pał k nagłowny był idealnie dopasowany do kształtu głowy.

LEVEL

LEVEL

R

R
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Korzystanie z systemu słuchawkowego 
RS 185

Wł czanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

1 Wł cz swoje ródło d wi ku. 

Je li u ywasz gniazda słuchawkowego (por. strona 17) do ł czenia si  

ze ródłem d wi ku, ustaw gło no  gniazda słuchawkowego ródła 

d wi ku (np. TV) przynajmniej na redni poziom.

2 Przesu  przeł cznik AUDIO INPUT SELECTION w gór  lub w dół, 

aby wybra  ródło d wi ku (por. strona 23).

Dioda LED  na nadajniku zapali si  na zielono.

3 Naci nij i przytrzymaj wł cznik HDR  przez około 2 sekundy w celu 

wł czenia słuchawek.

Nadajnik w trybie czuwania rozpozna aktywnie sparowane słuchawki 

i automatycznie nada sygnał. Diody LED na nadajniku i słuchawkach 

zapal  si  na zielono.

OSTRZE ENIE

Zagro enie zwi zane z wysokim poziomem gło no ci!

Wysoki poziom gło no ci mo e prowadzi  do trwałego uszkodze-

nia słuchu.

� Przed nało eniem słuchawek i przeł czeniem si  na inne wej cie 

audio nale y ustawi  gło no  w słuchawkach na niski poziom. 

Przeł czanie pomi dzy ró nymi wej ciami mo e powodowa  

ogromne skoki gło no ci, które mog  prowadzi  do uszkodzenia 

słuchu.

� Nie nale y si  nara a  na działanie wysokich poziomów gło no-

ci przez dłu szy czas.

VOLUME

Je li słuchawki znajd  si  poza zasi giem nadawania lub je li nie 

otrzymaj  sygnału z nadajnika przez wi cej ni  5 minut, wył cz  si  

automatycznie.

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

LEVEL

2s AUTO-ON

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

LEVEL

ONON

1 2

3

Analog

Digital
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Wybór wej cia audio

Je li z ró nymi ródłami d wi ku s  poł czone analogowe i cyfrowe 

wej cia audio, system słuchawkowy pozwala na przeł czanie pomi dzy 

wej ciami.

� Przesu  przeł cznik AUDIO INPUT SELECTION w gór , aby słucha  

ródła d wi ku poł czonego z cyfrowym wej ciem optycznym (por. 

strona 15).

� Przesu  przeł cznik AUDIO INPUT SELECTION w dół, aby słucha  ródła 

d wi ku poł czonego z wej ciem analogowym (por. strony 16 i 17).

Regulacja poziomu gło no ci

� Naciskaj przycisk gło no ci + lub – do momentu uzyskania po danego 

poziomu gło no ci. Po osi gni ciu minimalnego lub maksymalnego 

poziomu gło no ci w słuchawkach rozlegnie si  sygnał akustyczny.

Wyciszanie/cofanie wyciszenia słuchawek

� Naci nij wł cznik HDR  w celu wyciszenia słuchawek.

� Naci nij wł cznik HDR  lub dowolny z przycisków regulacji gło no ci 

+/– lub  balansu L/R , aby anulowa  wyciszenie gło no ci.

Digital

Analog

LEVEL
LEVEL

VolVol

Je li słuchawki s  wyciszone przez 15 minut, wył cz  si  automa-

tycznie w celu oszcz dzania energii.

LEVEL LEVEL
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Regulacja balansu

Przyciski regulacji balansu pozwalaj  dostosowa  gło no  w lewym 

i prawym kanale słuchawek. Nale y ustawi  balans w taki sposób, 

by d wi k w obu słuchawkach był słyszalny równie gło no.

� Naci nij przycisk regulacji balansu R   lub L w celu zwi kszenia lub 

zmniejszenia gło no ci w prawej (R) lub lewej (L) słuchawce.

Po osi gni ciu minimalnego lub maksymalnego poziomu balansu 

w słuchawkach rozlegnie si  sygnał akustyczny.

� Naciskaj przyciski balansu R/L jednocze nie, aby wyrówna  gło no  

w obu uszach.

LEVEL

LEVEL

LEVEL
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Regulacja poziomu wej ciowego sygnałów analogowych

System słuchawkowy RS 185 oferuje dwa tryby kontroli poziomu wej cio-

wego sygnałów analogowych przechodz cych przez system: tryb automa-

tycznej regulacji poziomu ALC oraz tryb r cznej regulacji poziomu MLC.

� Naci nij przycisk LEVEL na słuchawkach lub nadajniku. 

Poziom audio mo na przeł cza  z trybu automatycznego na r czny, 

zgodnie ze wskazaniem diody LED ALC, MLC.

Regulacja poziomu Definicja

Automatyczna regu-

lacja poziomu ALC

Automatyczna regulacja poziomu ALC  automa-

tycznie dostosowuje czuło  wej cia analogo-

wego. Wykorzystanie ALC pozwala unikn  

niepo danych skoków gło no ci, podczas 

przeł czania si  z jednego urz dzenia audio 

na inne lub zmiany danej cie ki muzycznej 

z listy odtwarzania na inn .

R czna regulacja 

poziomu MLC

R czna regulacja poziomu MLC pozwala r cznie 

dostosowa  czuło  wej cia analogowego. Wła-

ciwe ustawienie poziomu wej cia przyczynia si  

do otrzymania doskonałej jako ci d wi ku bez 

kompresji.

MLC

ALC

LEVEL
LEVEL

OR

ALC ON 

ALC

LEVEL

MLC

MLC ON

ALC

LEVEL

MLC
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Wykorzystanie trybu r cznej regulacji poziomu (MLC)

Aby dostosowa  sygnał analogowego wej cia audio, nale y wykona  

poni sze działania.

1 Naciskaj przycisk LEVEL na słuchawkach lub nadajniku dopóki tryb 

r cznej regulacji poziomu (MLC) nie stanie si  aktywny. 

Dioda LED MLC zapali si  na zielono. Je li poziom audio ródła jest za 

wysoki i przekracza maksymalny dozwolony poziom, d wi k ulega 

zniekształceniu i dioda MLC zapala si  na czerwono.

2 U yj pokr tła MLC , aby r cznie dostosowa  poziom audio. Je li maksy-

malny dozwolony poziom jest przekroczony, przekr  pokr tło w kie-

runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ustaw jest w pozycji 

tu  przed momentem, w którym dioda MLC zaczyna wieci  na czer-

wono. Punkt ten wyznacza optymalne ustawienie dla poziomu audio.

 

OSTRZE ENIE

Zagro enie zwi zane z wysokim poziomem gło no ci

Przed nało eniem słuchawek i przeł czeniem si  na inny tryb 

poziomu nale y ustawi  gło no  w słuchawkach na niski poziom. 

Przeł czanie pomi dzy ró nymi trybami mo e powodowa  

ogromne skoki gło no ci, które mog  prowadzi  do uszkodzenia 

słuchu.

1 2

MLC

ALC

LEVEL

LEVEL

OR

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

MIN MAX

MLC

MLC ON

ALC

LEVEL

MLC
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Parowanie jednego lub kilku zestawów słuchawkowych 
z nadajnikiem

Słuchawki i nadajnik z tego pakietu zostały ze sob  sparowane fabrycznie. 

Poni sza procedura jest niezb dna tylko w sytuacji, gdy wszystkie infor-

macje dotycz ce parowania zostały usuni te z systemu bezprzewodo-

wego zestawu słuchawkowego i zachodzi potrzeba ich przywrócenia oraz 

gdy niezb dne jest sparowanie innego zestawu słuchawkowego z nadajni-

kiem.

Do nadajnika TR 185 mo na podł czy  jednocze nie do 2 sparowanych 

zestawów słuchawkowych.

� Umie  słuchawki na stojaku nadajnika na sekund .

Dioda LED stanu ładowania  na nadajniku zapali si  na czerwono. 

Oznacza to, e słuchawki s  sparowane z nadajnikiem.

LEVEL

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

LEVEL

1s
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Wył czanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Istniej  dwa sposoby wył czania bezprzewodowego zestawu słuchawko-

wego

� Naci nij i przytrzymaj wł cznik HDR  przez około 2 sekundy.

Słuchawki wył cz  si . Je li adna inna para aktywnych słuchawek bez-

przewodowych nie jest poł czona z nadajnikiem, przeł czy si  on na 

tryb czuwania. Wszystkie diody LED zgasn .

� Nale y umie ci  słuchawki na stojaku nadajnika.

Słuchawki wył cz  si  i rozpocznie si  proces ładowania (por. 

strona 20). Je li adna inna para aktywnych słuchawek bezprzewodo-

wych nie jest poł czona z nadajnikiem, przeł czy si  on na tryb czuwa-

nia.

A

2s

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

LEVEL

HDR 185

LEVEL

OFF AUTO-STANDBY

B

Aby odł czy  nadajnik od ródła energii, nale y wył czy  zasilacz 

z gniazda elektrycznego.

LEVEL

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

LEVEL

AUTO-
STANDBY

OFF
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Czyszczenie i konserwacja urz dzenia 
RS 185

Aby wyczy ci  bezprzewodowy zestaw słuchawkowy:

� Nale y wył czy  system słuchawek bezprzewodowych i wył czy  

nadajnik z gniazda elektrycznego.

� Produkt nale y czy ci  tylko mi kk , such  szmatk .

Wymiana poduszek słuchawkowych

Ze wzgl dów higienicznych od czasu do czasu nale y wymienia  poduszki 

słuchawkowe. Zamienne poduszki słuchawkowe mo na naby  u lokalnego 

partnera firmy Sennheiser.

1 Delikatnie przekr  poduszki słuchawkowe w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara a  do pokonania nieznacznego oporu.

2 Zdejmij poduszki słuchawkowe z muszli słuchawkowych i zutylizuj je 

w odpowiedni sposób.

3 Nałó  nowe poduszki słuchawkowe na muszle słuchawkowe. Nakłada-

j c słuchawki, kieruj si  oznaczeniami L (lewa) i R (prawa) z tyłu podu-

szek słuchawkowych.

4 Przekr  poduszki słuchawkowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

do momentu usłyszenia klikni cia. Upewnij si , e s  stabilnie umoco-

wane na muszlach słuchawkowych.

UWAGA

Płyny mog  uszkodzi  układy elektroniczne produktu!

Płyny dostaj ce si  na obudow  produktu mog  spowodowa  zwarcie 

i uszkodzi  elektronik  urz dzenia.

� Wszelkie płyny nale y przechowywa  z dala od urz dzenia.

� Nie nale y u ywa  adnych rodków czyszcz cych ani rozpuszczalni-

ków.

Wymian  poduszki pał ka nagłownego mo na zleci  działowi serwi-

sowemu. Skontaktowa  si  w tym celu z przedstawicielem firmy 

Sennheiser.

1 2 3 4
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Rozwi zywanie problemów

Problemy dotycz ce d wi ku

Problem Mo liwa przyczyna Mo liwe rozwi zanie Strona

Brak d wi ku

Słuchawki s  wył czone. Wł cz słuchawki. 22

Brak zasilania. Sprawd  poł czenie z zasilaczem. 18

Słuchawki s  wyciszone. Dezaktywuj funkcj  wyciszenia. 23

Wtyczka audio nie jest prawidłowo 

podł czona.
Sprawd  podł czenie wtyczki audio. 14

ródło d wi ku jest wył czone. Wł cz ródło d wi ku. –

Gło no  analogowego ródła d wi ku jest 

ustawiona na minimum lub wyciszona.

Zwi ksz gło no  ródła d wi ku przy-

najmniej do poziomu redniego/dezak-

tywuj funkcj  wyciszenia ze ródła 

d wi ku.

–

Przewód audio jest uszkodzony. Wymie  przewód audio. –

Słuchawki nie s  wła ciwie sparowane 

z nadajnikiem (np. dodatkowe słuchawki).

Sparuj ponownie słuchawki z nadajni-

kiem.
27

Wybrano niewła ciwe wej cie audio. Wybierz inne wej cie audio. 23

Cyfrowe poł czenie audio u ywa niekom-

patybilnych ustawie  transmisji danych.

Ustaw cyfrowe wyj cie audio urz dze-

nia/ ródło d wi ku na „PCM”, z cz sto-

tliwo ci  próbkowania 96 kHz (por. 

instrukcj  obsługi ródła d wi ku).

–

Zaniki 

d wi ku/ 

brak d wi ku

Słuchawki s  poza zasi giem nadajnika.
Zmniejsz odległo  pomi dzy słuchaw-

kami i nadajnikiem.
–

Dochodzi do ekranowania sygnału.
Usu  przeszkody spomi dzy nadajnika 

i słuchawek.
–

W otoczeniu znajduj  si  urz dzenia 

zakłócaj ce sygnał (np. rutery WLAN, 

urz dzenia Bluetooth lub kuchenki 

mikrofalowe).

Zmie  lokalizacj  nadajnika lub słuchawek. 13

Dopilnuj, by nadajnik był oddalony od 

innych urz dze  bezprzewodowych o co 

najmniej 50 cm.

–

D wi k jest 

zbyt cichy

Ustawiono zbyt mał  gło no  słuchawek. Zwi ksz gło no  na słuchawkach. 23

Ustawiono zbyt mał  gło no  analogo-

wego ródła d wi ku.

Zwi ksz gło no  analogowego ródła 

d wi ku.
–

Echo słyszalne 

podczas u y-

wania słucha-

wek i d wi ku 

TV

W niektórych odbiornikach TV mo na 

regulowa  opó nienie sygnału d wi ko-

wego dla cyfrowego wyj cia audio.

Sprawd  ustawienia wyj cia audio swo-

jego odbiornika CV i ustaw opó nienie na 

warto  „0”.

–

D wi k jest 

słyszalny tylko 

w jednym uchu

Balans jest niewyregulowany. Wyreguluj balans 24

Przewód audio nie jest prawidłowo 

podł czony.
Sprawd  podł czenie wtyczki. 14

Przewód audio jest uszkodzony. Wymie  przewód audio. –

D wi k jest 

zniekształcony

Sygnał ródła audio jest zniekształcony. Zmniejsz gło no  ródła d wi ku. –

Ustawiono zbyt du  gło no  słuchawek. Zmniejsz gło no  na słuchawkach. 23

Ustawiono zbyt du  gło no  analogo-

wego ródła d wi ku.

Zmniejsz gło no  analogowego ródła 

d wi ku przynajmniej do poziomu 

redniego.

–

Dostosuj sygnał wej ciowy za pomoc  

pokr tła MLC.
26
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Inne problemy

W przypadku napotkania problemu niewymienionego w tabeli lub gdy przedstawione rozwi zanie nie przynie-

sie rezultatu, odwied  stron  produktu RS 185 na naszej stronie internetowej www.sennheiser.com w celu zapo-

znania si  z najbardziej aktualn  list  cz sto zadawanych pyta  (FAQ). 

Mo esz si  tak e skontaktowa  z lokalnym partnerem serwisowym firmy Sennheiser. Aby znale  partnera ser-

wisowego firmy Sennheiser w swoim kraju, odwied  stron  www.sennheiser.com.

Problem Mo liwa przyczyna Mo liwe rozwi zanie Strona

Nadajnik nie 

wł cza si
Brak zasilania. Sprawd  poł czenie z zasilaczem. 18

Słuchawki nie 

wł czaj  si

Akumulatory s  prawie rozładowane. Naładuj akumulatory. 20

Brak baterii w komorach na baterie. Włó  akumulatory. 19

Akumulatory s  wło one w nieprawi-

dłowy sposób.

Usu  akumulatory ze słuchawek i włó  

je ponownie. Nale y dopilnowa  wła ci-

wego poło enia biegunów.

19

Czas pracy 

urz dzenia 

skraca si

Akumulatory s  wyczerpane. Wymie  akumulatory na nowe. 19

W słuchaw-

kach rozlegaj  

si  sygnały 

akustyczne

Akumulatory s  prawie rozładowane. Naładuj akumulatory. 20

Słuchawki nie 

mog  si  poł -

czy  z nadajni-

kiem

Odległo  od nadajnika jest za du a. Zmniejsz odległo  od nadajnika. –

Słuchawki nie s  sparowane z nadajni-

kiem.
Sparuj słuchawki z nadajnikiem. 27

Inny zestaw słuchawkowy ładuje si , wi c 

nie mo na sparowa  drugiego zestawu 

słuchawkowego.

Wykonaj parowanie zale ne od odległo ci:

1. Umie  słuchawki tak blisko nadaj-

nika, jak to mo liwe.

2. Wł cz słuchawki.

3. Naci nij przyciski gło no ci +/- jedno-

cze nie przez około 7 sekund.

–

Słuchawki s  niekompatybilne.

U ywaj tylko bezprzewodowych słucha-

wek HDR 165, 175, 185 lub 195 firmy 

Sennheiser.

–

Dioda LED MLC 

rozbłyskuje na 

czerwono

Poziom sygnału wej ciowego jest zbyt 

wysoki.

Naci nij przycisk ALC, aby aktywowa  

automatyczn  regulacj  poziomu.
25

Dostosuj sygnał wej ciowy za pomoc  

pokr tła MLC.
26

Dioda ALC  

i MLC rozbły-

nie 3 razy na 

zielono

Naci ni ty został przycisk LEVEL 

(POZIOM) i wybrano cyfrowe wej cie 

audio.

Automatyczne/ r czne dostosowanie 

poziomu (ALC/MLC) jest niezb dne tylko 

w przypadku u ywania analogowego 

wej cia audio.

–
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Opuszczanie zasi gu nadajnika

Zasi g nadajnika w du ym stopniu zale y od uwarunkowa  otoczenia, 

takich jak grubo  cian, ich budowa itd. Je li słuchawki znajd  si  

poza zasi giem nadajnika, d wi k najpierw b dzie zanikał sporadycznie, 

a w ko cu zostanie całkowicie odci ty.

Je li słuchawki znajd  si  ponownie w zasi gu działania nadajnika w ci gu 

5 minut, poł czenie zostanie automatycznie przywrócone.

Je li słuchawki pozostan  poza zasi giem nadajnika dłu ej ni  5 minut, 

wył cz  si  automatycznie.

Usuwanie ustawie  parowania na słuchawkach

1 Naci nij przyciski gło no ci +/- jednocze nie i przytrzymaj przez około 

2 sekundy.

Dioda LED stanu HDR rozbły nie natychmiast na czerwono.

2 Naci nij wł cznik HDR , jednocze nie przytrzymuj c przyciski regula-

cji gło no ci+/-. Zwolnij wszystkie 3 przyciski. 

Dioda LED stanu HDR zapali si  na zielono lub czerwono, w zale no ci 

od stanu naładowania baterii, i zacznie powoli miga . Ustawienia paro-

wania na słuchawkach zostan  wyczyszczone.

LEVEL

MLC

ALC

LEVEL

MLC

MAX
MIN

1 2

L R
LEVEL

LEVEL

2s
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Dane techniczne

System RS 185

Słuchawki HDR 185

Nadajnik TR 185

Zasilacz Sennheiser NT 9-3AW

Cz stotliwo  no na 2,40 do 2,48 GHz

Modulacja
Cyfrowa modulacja z przesuni ciem 

cz stotliwo ci (8-FSK)

SNR

Wej cie analogowe: ALC typ. 85 dBA 

przy 1 Vrms

MLC ≥ 90 dBA

Wej cie cyfrowe: > 90 dBA

Moc wyj ciowa RF maks. 10 dBm

Zasi g nadawania do 100 m w zasi gu wzroku

Maksymalna liczba jednocze-

nie poł czonych słuchawek
2

Zakres temperatur
W trybie pracy: 0 °C do +40 °C

Przechowywanie: -25 °C do +70 °C

Wilgotno  wzgl dna
W trybie pracy: 10 do 80 %, bez kondensacji

Przechowywanie: 10 do 90 %

Przetwornik wokółuszny, otwarty

System przetwornikowy dynamiczne magnesy neodymowe

Charakterystyka 

cz stotliwo ciowa
17 Hz – 22 kHz

Maks. poziom ci nienia 

akustycznego (SPL)
maks. 106 dB przy 1 kHz, 3 % THD

Całkowite zniekształcenia 

harmoniczne (THD)
< 0,5 % (1 kHz, 100 dB SPL)

Czas pracy do 18 godzin

Czas ładowania 

akumulatorów 
do 8,5 godziny

Zasilanie

2 akumulatory AAA NiMH o niskim 

współczynniku samorozładowywania, 

1,2 V, 820 mAh

Waga (wraz z bateriami) ok. 310 g

Wymiary (S x W x G) ok. 17 x 20 x 9,5 cm

Zł cza
Cyfrowe: optyczne 

Analogowe: RCA

Zasilanie 9 V , 300 mA

Pobór mocy
Praca: typ. 4 W

Tryb czuwania: ≤ 0,3 W (bez ładowania)

Wymiary (S x W x G) ok. 12,7 x 23,4 x 10,9 cm

Znamionowe napi cie 

wej ciowe/

Znamionowy pr d wej ciowy

100–240 V~ /  

100 mA

Cz stotliwo  sieci 50–60 Hz

Znamionowe napi cie 

wyj ciowe
9 V 

Znamionowy pr d wyj ciowy 300 mA



Zakres temperatur
W trybie pracy: 0 °C do +40 °C

Przechowywanie: -40 °C do +85 °C

Wilgotno  wzgl dna

W trybie pracy: 0 do 90 %, 

bez kondensacji

Przechowywanie: 0 do 90 %
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Deklaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG udziela na niniejszy produkt 24-mie-

si cznej gwarancji.

Aktualnie obowi zuj ce warunki gwarancji mo na uzyska  w Internecie na 

stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

Zapewniamy zgodno  z nast puj cymi wymaganiami

Deklaracja zgodno ci UE

• Dyrektywa ErP (2009/125/WE)

• Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG niniejszym o wiadcza, e typ urz -

dzenia radiowego RS 185 (TR 185, HDR 185) jest zgodny z dyrektyw  

2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodno ci UE jest dost pny pod nast puj cym adre-

sem internetowym: www.sennheiser.com/download.

Informacje dotycz ce utylizacji 

• Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)

• Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE 
i 2013/56/UE)

Symbol przekre lonego mietnika na kółkach, umieszczony na produkcie, 

baterii / akumulatorze i / lub opakowaniu, oznacza, e produktów tych nie 

nale y wyrzuca  do pojemnika na zwykłe odpady komunalne po zako c-

zeniu ich eksploatacji, lecz nale y je przekaza  do specjalnego punktu 

recyklingu. W przypadlu opakowa  prosimy uwzgl dni  krajowe przepisy 

ustawowe dotycz ce segregacji odpadów. 

Dalsze informacje dotycz ce recyklingu tych produktów mo na uzyska  w 

lokalnym urz dzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub u 

lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser.

Oddzielne zbieranie zu ytych urz dze  elektrycznych i elektronicznych, 

baterii / akumulatorów i opakowa  słu y wspieraniu odzysku i/lub 

ponownego wykorzystania surowców wtórnych oraz minimalizowaniu ich 

negatywnych skutków, np. ze wzgl du zawarto  potencjalnie szkodli-

wych substancji. W ten sposób przyczyniaj  si  Pa stwo do ochrony ro-

dowiska i zdrowia.

Informacja dotycz ca nara enia na działanie promieniowania o cz stotli-

wo ci radiowej

Moc wypromieniowywana przez urz dzenie jest znacznie mniejsza od 

limitów nara enia na promieniowanie o cz stotliwo ci radiowej ustalo-

nych przez komisj  FCC, nie podlega wi c rutynowej ocenie nara enia na 

promieniowanie o cz stotliwo ci radiowej zgodnie z sekcj  2.1093 przepi-

sów FCC.

Znaki towarowe

Sennheiser jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy  

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Inne nazwy produktów i spółek wymienione w niniejszej instrukcji obsługi 

mog  by  znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towaro-

wymi odpowiednich wła cicieli.
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Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com 

Publ. 08/17, A04

  


	Ważne wskazówki dot. bezpieczeństwa
	Cyfrowy bezprzewodowy system słuchawek RS 185
	Zestaw obejmuje
	Przegląd produktu
	Przegląd właściwości słuchawek HDR 185
	Przegląd właściwości nadajnika TR 185
	Przegląd diod LED

	Uruchamianie urządzenia RS 185
	Ustawianie nadajnika
	Łączenie nadajnika ze źródłem dźwięku
	Podłączanie nadajnika do gniazda elektrycznego
	Wkładanie lub wymiana akumulatorów
	Ładowanie akumulatorów
	Dopasowanie pałąka nagłownego

	Korzystanie z systemu słuchawkowego RS 185
	Włączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego
	Wybór wejścia audio
	Regulacja poziomu głośności
	Wyciszanie/cofanie wyciszenia słuchawek
	Regulacja balansu
	Regulacja poziomu wejściowego sygnałów analogowych
	Parowanie jednego lub kilku zestawów słuchawkowych z nadajnikiem
	Wyłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

	Czyszczenie i konserwacja urządzenia RS 185
	Wymiana poduszek słuchawkowych

	Rozwiązywanie problemów
	Problemy dotyczące dźwięku
	Inne problemy
	Opuszczanie zasięgu nadajnika
	Usuwanie ustawień parowania na słuchawkach

	Dane techniczne
	Deklaracje producenta


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF004600fc0072002000530065006e006e00680065006900730065007200200049006e007400650072006e00650074002d005000440046002d004400610074006500690065006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (eciRGB v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


