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Instruções de segurança importantes

� Antes de utilizar o produto, leia o presente manual de instruções com

atenção e na íntegra.

� Sempre que der o produto a terceiros, inclua este manual de instruções.

� Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.

Evitar danos para a saúde e acidentes

� Não utilize o produto com volume muito alto durante muito tempo de

modo a evitar danos na audição.

� Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre as conchas

dos auscultadores e pacemakers ou desfibriladores implantados (ICD),

pois o produto gera campos magnéticos permanentes.

� Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance das

crianças e animais domésticos a fim de evitar acidentes e o perigo de

asfixia.

� Não utilize o produto em situações que requeiram a sua particular

atenção (por ex., no trânsito).

� Não utilize o auricular enquanto este estiver a ser carregado, pois a

bateria poderá aquecer.

Evitar danos no produto e interferências

� Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas

extremamente altas ou baixas (secador, aquecedor, exposição direta

prolongada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e deformações.

� Utilize, exclusivamente, os dispositivos adicionais/acessórios forne-

cidos ou recomendados pela Sennheiser.

� Use apenas um pano seco e macio para limpar o produto.

� Utilize o produto exclusivamente em situações nas quais seja permitida

a transmissão com tecnologia Bluetooth® sem fios.

Utilização adequada/responsabilidade

O auricular Presence é um acessório para telemóveis, softphones e todos

os outros dispositivos Bluetooth com um perfil de mãos-livres (HFP) ou um

perfil de auricular (HSP) ou um perfil «Advanced Audio Distribution»

(A2DP) que permite a comunicação sem fios através da tecnologia

Bluetooth.

Como utilização inadequada do produto é considerada a sua utilização

para fins não descritos neste manual de instruções.

A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização

abusiva ou inadequada do produto, bem como dos seus acessórios. 

A Sennheiser não se responsabiliza por danos em dispositivos USB que não

estejam em conformidade com as especificações USB.

A Sennheiser não se responsabiliza por danos resultantes de interrupções

de ligação originadas por baterias descarregadas ou antigas, ou que adve-

nham do facto de não ter sido respeitado o alcance máximo da emissão

Bluetooth.
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Instruções de segurança relativamente a baterias

Em caso de utilização abusiva ou inadequada das baterias, existe, em caso

extremo, o perigo de:

AVISO

• explosão,

• incêndio,

• geração de calor ou

• formação de fumo ou gases.

Entregue os produtos com 

defeito incl. as baterias em 

pontos de recolha ou lojas 

da especialidade.

Desligue produtos abaste-

cidos por baterias se estes 

não forem usados.

Carregue sempre as bate-

rias a uma temperatura 

ambiente entre 10 °C a 

40 °C.

Carregue as baterias regu-

larmente mesmo se estas 

não forem utilizadas (aprox. 

de 3 em 3 meses).

Não exponha as baterias 

a temperaturas superiores 

a 70 °C. Evite a exposição 

direta ao sol e não deite

as baterias para o fogo.
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O auricular Bluetooth Presence

O elegante auricular Bluetooth Presence é ideal para telefonemas através

do seu telemóvel ou softphone com excelente qualidade de som em todos

os ambientes. A tecnologia WindSafe e SpeakFocus filtram os ruídos de

fundo e garante uma transmissão da voz cristalina e uma inteligibilidade

ótima da fala.

Bluetooth

O auricular suporta a nova tecnologia Bluetooth 4.0 e é compatível com

todos os dispositivos Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, e 2.1, 3.0 e 4.0 que suportem

um perfil de mãos livres (HFP), um perfil de auricular (HSP) ou um perfil

«Advanced Audio Distribution» (A2DP). Desfrute da liberdade sem fios

para as chamadas telefónicas com o seu telemóvel.

Outras características do auricular Bluetooth

• Tecnologia WindSafe – supressão inteligente de ruídos graças a três

microfones cooperantes que filtram os ruídos de fundo

• Tecnologia SpeakFocus – sistema adaptativo com 3 microfones digitais

para a supressão de ruídos em ambientes ruidosos, tais como, no auto-

móvel, em viagem ou no escritório

• Echo Cancelling – a supressão digital de ecos elimina todos os efeitos de

interferência durante as chamadas

• Operação confortável com o botão deslizante para ligar/desligar e o

comando de chamadas: atender simplesmente chamadas ou terminar

as mesmas e ajustar o volume de forma ótima

• Qualidade de som HD – reprodução de som clara, detalhada e transpa-

rente através do altifalante de banda larga de grande dimensão

• Peso reduzido – com o seu peso de apenas 13 g, este auricular permite

uma utilização confortável

• Utilização flexível – pode ser utilizado tanto no ouvido direito como no

ouvido esquerdo, com ou sem haste

• Longo tempo de conversação – converse com os seu parceiros comer-

ciais ou amigos até 10 horas (até 14 dias em standby)

• O estado de carga da bateria é indicado no Apple iPhone®

• Noise Dependent Volume Control – adaptação automática e inteligente

do volume do som para inteligibilidade de fala e qualidade de som

otimizada
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Material fornecido

Auricular mono Bluetooth Presence com bateria integrada 

de polímero de lítio

Haste auricular

Adaptador auricular com anel de ajuste (S, M, L)

Adaptador de carregamento USB para automóvel

Cabo de carregamento

Adaptador USB Bluetooth BTD 800 USB – apenas para as 

variantes UC Presence

Caixa de transporte para auricular e acessórios – apenas 

para as variantes UC Presence

Guia rápido

Guia de Segurança

Uma lista dos acessórios disponíveis pode ser encontrada em

www.sennheiser.com/cco, na página do produto do Presence.

Para informações sobre onde adquirir os componentes, contacte

o distribuidor Sennheiser do seu país: www.sennheiser.com/cco >

«Sales Partners»

Quick
Guide

Safety
Guide
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Vista geral do produto

Auricular Presence

* Poderá trocar a ocupação dos botões de volume (ver página 18) se, por

exemplo, desejar utilizar o auricular na orelha esquerda em vez da orelha

direita (ver página 14).

Acessórios de carregamento

1 Botão de volume +*

2 Botão de volume –*

3 Botão multi-função

4 Microfones

5 Botão deslizante para ligar/

desligar

6 Altifalante

7 Haste auricular

8 Porta USB

9 LED

3

9

7

6

1

8

5

2

4

0 Cabo de carregamento A Adaptador de carregamento USB 

para automóvel

0

A
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Vista geral dos pictogranas nestas instruções

Significado dos pictogramas para a utilização dos botões

Significado dos pictogramas quanto à intermitência do LED

Exemplos de alguns pictogramas usados nestas instruções:

O pictograma «i»

Pictograma Significado

Prima brevemente o botão.

Prima duas vezes o botão.

Mantenha o botão premido durante 5 segundos.

Pictograma Significado

Este pictograma simboliza uma luz intermitente.

Este pictograma simboliza um intervalo de tempo.

Pictograma Significado

O LED pisca.

O LED pisca uma vez de três em três segundos.

O LED pisca 3 vezes por segundo.

O «i» assinala as indicações que lhe fornecem informações adicionais

sobre a utilização do auricular.

2 x

5s

1s

3s

1s
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Vista geral das indicações LED

Significado durante o funcionamento

O LED apaga-se logo que o auricular estiver ligado a um dispositivo

Bluetooth.

Significado durante as chamadas telefónicas

Significado durante o carregamento

Após 5 minutos, o LED apaga-se. Prima o botão multi-função para exibir

o estado de carregamento atual. O LED acende-se constantemente a azul

até a bateria estar totalmente carregada.

LED Significado

O auricular está a ligar-se

O auricular está a desligar-se

O auricular encontra-se no modo «Pairing» 

(emparelhamento)

Emparelhamento concluído com sucesso

Emparelhamento falhado ou interrompido

Ligação ao dispositivo Bluetooth possível mas não 

estabelecida

LED Significado

Chamada recebida

Chamada recebida + bateria fraca

LED Corresponde a um tempo de conversação de

menos de 1 hora

1 a 2 horas

2 a 4 horas

4 a 10 horas

até 10 horas; bateria totalmente carregada

2s 2s

1x

1x

2x

3x
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Vista geral dos botões

Botão multi-função

Premir 

o botão Função Página Som

Atender a chamada telefónica 

(chamada recebida)

Terminar a chamada telefónica 

(chamada ativa)

Reencaminhar a chamada telefónica do 

telemóvel para o auricular 

(chamada ativa no telefone)

Atender a chamada telefónica e terminar a 

chamada telefónica ativa 

(gerir duas chamadas)

Terminar a chamada telefónica e mudar 

para a chamada telefónica em espera 

(gerir duas chamadas)

Cancelar a remarcação

Cancelar o comando por voz

Consultar o tempo de conversação restante

19

19

21

21

21

20

20

17

–

Remarcação (inativo)

Atender a chamada telefónica e colocar em 

espera a chamada telefónica ativa 

(gerir duas chamadas)

Comutar entre duas chamadas telefónicas

(gerir duas chamadas)

20

21

21

–

Rejeitar a chamada telefónica 

(chamada recebida)

Rejeitar a chamada telefónica e continuar a 

chamada telefónica ativa 

(gerir duas chamadas)

Reencaminhar a chamada telefónica do 

auricular para o telemóvel 

(chamada ativa no microauscultador)

19

21

20

Iniciar o comando por voz (inativo) 20

Comutar para o modo de emparelhamento 

(inativo)

12

2 x

1 s

2 x

4 s
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Botões de regulação do volume

oror

Botão Premir Função Página Som

premir um de 

ambos os 

botões de 

volume

Durante uma chamada 

telefónica: 

Aumentar/reduzir o 

volume da reprodução 

Enquanto decorre a 

reprodução da música: 

Aumentar/reduzir o 

volume da música 

Sem chamada telefónica 

e sem música (estado de 

descanso):

Aumentar/reduzir o 

volume dos sinais de 

toque e das mensagens de 

voz 

18 –

+

Botão Premir Função Página Som

premir ambos 

os botões de 

volume

Durante uma chamada 

telefónica: Ativar/

desativar o modo 

silencioso no microfone 

do auricular

21 –

manter ambos 

os botões 

de volume 

premidos

Sem chamada telefónica 

ativa: Mudar entre o pri-

meiro e o segundo disposi-

tivo Bluetooth ligados – 

mensagem de voz: 

«Phone one/two/dongle 

primary device»

–

manter ambos 

os botões 

de volume 

premidos

Sem chamada telefónica 

e sem música (estado de 

descanso): Inverter a ocu-

pação dos botões de 

volume Vol +/Vol –

18

manter ambos 

os botões 

de volume 

premidos

Sem chamada telefónica 

e sem música (estado de 

descanso): 

Ativar/desativar mensa-

gens de voz – mensagem 

de voz: «Voice on» ou 

«Voice off»

–

1 s

2s

6s
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Colocar o auricular em funcionamento

Carregar a bateria do auricular

Um processo de carregamento completo demora aprox. 1 hora e

20 minutos. Antes da primeira utilização, carregue a bateria totalmente e

sem interrupções. 

1 Retire o auricular e desligue-o (ver página 17).

2 Ligue a micro-ficha USB do cabo de alimentação à porta USB do

auricular.

3 Ligue a ficha USB do cabo de alimentação à porta USB do seu compu-

tador, à porta USB do adaptador de carregamento USB para automóvel

ou à porta USB de uma respetiva fonte de alimentação (acessório

opcional).

4 A bateria está a ser carregada. O LED pisca dependendo do estado de

carregamento da bateria. Após 5 minutos, o LED apaga-se. Prima

o botão multi-função para exibir o estado de carregamento da bateria.

Depois da bateria estar totalmente carregada, o LED acende constante-

mente a azul.

AVISO

Perigo de ferimentos!

Perigo de queimaduras e de ferimentos se o auricular for utilizado

aquando do processo de carregamento do mesmo.

� Nunca utilize o auricular durante o carregamento.

1:20 h

Tempo de carregamento 

necessário

Corresponde a um tempo de 

conversação de LED pisca

aprox. 10 min menos de 1 hora

aprox. 20 min 1 a 2 horas

aprox. 40 min 2 a 4 horas

aprox. 80 min 4 a 10 horas

1x

1x

2x

3x

1 2

3 4

*

*not included

below 1 hour talk time

1 to 2 hours talk time

4 to 2 hours talk time

10 to 4 hours talk time3x

2x

1x

1x

LED flashes Meaning

100 %
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Indicação da bateria no Apple iPhone

Se o auricular estiver ligado a um iPhone, é também indicado no ecrã o

estado de carga da bateria do auricular.

Emparelhar o auricular a dispositivos Bluetooth (Pairing)

O auricular cumpre o padrão 4.0 da tecnologia Bluetooth. Para transmitir

dados através da tecnologia Bluetooth, emparelhe o auricular a disposi-

tivos Bluetooth que suportem o perfil de mãos livres (HFP), o perfil de auri-

cular (HSP) ou o perfil «Advanced Audio Distribution» (A2DP).

O auricular pode guardar as definições de ligação de um máximo de oito

dispositivos Bluetooth. No momento da ativação, o auricular tenta empa-

relhar-se automaticamente com os dois últimos dispositivos Bluetooth

utilizados. A ligação de um terceiro dispositivo Bluetooth apenas é

possível depois de ter desligado o primeiro ou o segundo dispositivo

Bluetooth.

Se emparelhar o seu auricular com um nono dispositivo Bluetooth, será

substituído o dispositivo Bluetooth menes vezes utilizado. Para voltar

a utilizar o primeiro dispositivo Bluetooth, emparelhe novamente o auricular.

Auricular com adaptador USB para computador e adaptador 
USB Bluetooth

Para utilizar o auricular com um softphone, necessita de um computador

com função Bluetooth ou de um adaptador USB Bluetooth adicional

(emissor e recetor áudio sem fios).

O adaptador USB Bluetooth BTD 800 USB faz parte do material fornecido

das variantes UC Presence. Para as outras variantes obterá adaptadores

USB Bluetooth junto do seu representante Sennheiser (por ex.

BTD 500 USB).

Para utilizar o auricular com um adaptador USB Bluetooth:

� Ligue o adaptador na porta USB do seu computador.

� Siga as instruções do seguinte capítulo, assim como o manual de instru-

ções do seu adaptador USB Bluetooth.

Quando a carga da bateria apenas for suficiente para um tempo de

conversação de 15 minutos, o LED pisca a vermelho e ouve-se várias

vezes a mensagem de voz: «Recharge headset». O auricular desliga-

se automaticamente se a bateria estiver sem carga.

CUIDADO

Perigo de interferências radioelétricas!

As ondas rsadioelétricas de telemóveis podem interferir com o funciona-

mento de dispositivos sensíveis e desprotegidos.

� Efetue chamadas telefónicas com auricular apenas em locais nos quais

seja permitida uma transmissão sem fios Bluetooth.

pairedpaired + 
connected



Colocar o auricular em funcionamento

Presence | 13

Emparelhar o auricular a um dispositivo Bluetooth

O capítulo seguinte descreve, tomando como exemplo um telemóvel, como

emparelhar o auricular com um dispositivo Bluetooth. Em caso de procedi-

mentos diferentes, siga as instruções apresentadas no manual de instru-

ções do seu telemóvel.

1 Desligue o auricular (ver página 17).

2 Mantenha o botão multi-função premido e puxe um pouco o botão des-

lizante para ligar/desligar um pouco para fora do auricular.

O LED pisca alternadamente a azul e vermelho. O auricular encontra-se

no modo de emparelhamento. 

3 Ligue a função de Bluetooth no seu telemóvel e assegure-se que este

está visível para outros dispositivos.

4 Ative no menu a procura de novos dispositivos Bluetooth (ver manual

de instruções do seu telemóvel). São indicados todos os dispositivos

disponíveis nas proximidades do telemóvel.

5 Escolha «Presence» entre os dispositivos Bluetooth encontrados para

emparelhar o auricular com o telemóvel. Se solicitado, introduza o

número PIN «0000».

6 O LED apaga-se assim que o auricular estiver ligado ao telemóvel.

Se não for possível estabelecer uma ligação num intervalo de 5 minutos, o

auricular regressa automaticamente ao modo de ligação. Repita os passos

acima descritos.

1

3

6

4

20 cm

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

”Pairing successful”

2

”Pairing“

5

Presence
Sennheiser VMX 200

Presence
Keyword:
0000

Menu
Add device

off

3x

on

press and hold while powering on 
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Utilizar o auricular

Ajustar e utilizar o auricular individualmente

Para uma utilização confortável otimizada e individual, poderá utilizar

o auricular de três maneiras diferentes, na orelha esquerda ou na orelha

direita: com haste auricular ou com adaptador auricular ou como combi-

nação de ambas as peças.

Utilizar o auricular com adaptador auricular

O adaptador auricular com anel de ajuste é fornecido nos tamanhos S, M e L.

Escolha o tamanho adequado às suas necessidades individuais.

1 Retire a haste auricular e o adaptador auricular sem anel de ajuste

(pré-montado) do adaptador auricular colocado.

2 Fixe o adaptador auricular selecionado ao auricular utilizando o anel de

ajuste.

3 Posicione o auricular na orelha e coloque o anel de ajuste do adaptador

auricular.

4 Corrija a posição do anel de ajuste para que este assente confortavel-

mente e com segurança na orelha.

1

3 4

LS

2
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Utilizar o auricular com haste auricular

Poderá combinar a haste auricular com o adaptador auricular sem anel de

ajuste. Se o auricular não assentar devidamente, utilize um adaptador

auricular com anel de ajuste.

1 Se necessário, retire o adaptador com anel de ajuste e fixe o adaptador

sem anel de ajuste, conforme o modelo com que se sinta mais confor-

tável.

2 Fixe a haste auricular ao auricular. Mude a haste auricular se pretender

utilizar o auricular na outra orelha.

3 Coloque o auricular na orelha e coloque a haste auricular à volta da orelha.

Se o auricular não assentar bem, dobre um pouco a haste auricular.

4 Ajuste o auricular para que este assente confortavelmente.

1 2

3

LMS

4
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Ativar o auricular e efetuar a ligação do mesmo

� Puxe o botão deslizante para ligar/desligar um pouco para fora do auri-

cular. O LED pisca a azul. Ouve-se a mensagem de voz «Power on». 

O LED pisca 3 vezes de dois em dois segundos a azul até o auricular

encontrar um dispositivo Bluetooth. Após um estabelecimento bem

sucedido da ligação, ouve-se uma das seguintes duas mensagens de

voz:

• «Phone one connected« para o primeiro telemóvel

• «Phone two connected» para o segundo telemóvel

• «Dongle connected» para o adaptador Bluetooth Sennheiser.

Dois dos oito dispositivos Bluetooth máximos podem estar ligados em

simultâneo ao auricular («paired + connected»). 

Ao ser ligado, o auricular tenta estabelecer uma ligação aos dois últimos

dispositivos Bluetooth utilizados.

1. ”power on“
2. „... connected“

3x

pairedpaired + 
connected
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Desligar o auricular

� Empurre o botão deslizante de ligar/desligar no sentido do auricular.

Ouve-se a mensagem de voz «Power off» e o LED pisca 3 vezes a

vermelho. O auricular termina a chamada telefónica e desliga.

Os ajustes de volume de som são memorizados automaticamente ao des-

ligar o auricular.

Consultar o tempo de conversação restante

Pode consultar o tempo de conversação restante em qualquer altura

exceto durante uma chamada telefónica ou se estiver a ouvir música:

� Prima o botão multi-função:

”power off“

3x

Mensagem de voz: LED pisca Tempo de conversação restante

Between 8 and 10 

hours talk time
entre 8 e 10 horas 

Between 4 and 8 

hours talk time
entre 4 e 8 horas

Between 2 and 4 

hours talk time
entre 2 e 4 horas 

Between 1 and 2 

hours talk time
entre 1 hora e 2 horas 

Less than 1 hour talk 

time
menos de 1 hora

Recharge headset
menos de 15 minutos; mensagem de 

voz automática

3x

3x

2x

1x

1x

1x
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Alterar o volume da reprodução

Poderá efetuar os ajustes para o volume de reprodução para três situações

diferentes e separadamente uns dos outros:

• para chamadas telefónicas: durante uma chamada telefónica,

• para música: enquanto esta estiver a passar,

• para o sinal de chamada, os sinais de toque e as mensagens de voz: 

no modo de descanso (nem telefonema, nem reprodução de música)

� Prima o

• botão de volume + para aumentar o volume.

• botão de volume – para reduzir o volume.

Ouve-se a mensagem de voz «Volume mín.» ou «Volume máx.»

quando alcançar o volume mínimo ou máximo. Quando as mensagens

de voz estiverem desativadas, ouve-se em vez disso um som de

confirmação.

Trocar a ocupação das teclas de volume

Poderá trocar a ocupação dos botões de volume se, por exemplo, desejar

utilizar o auricular na outra orelha (ver página 14).

� Mantenha ambos os botões de volume premidos durante 2 segundos

para trocar a ocupação dos botões. Ouve-se a mensagem de voz «swap

volume keys».

Vol +

Vol –

AVISO

Perigo de lesões da audição!

Um volume muito alto durante um longo período de tempo pode

causar danos permanentes na audição.

� Ajuste um nível de volume baixo antes de colocar o auricular.

� Não se exponha a volumes elevados constantes.

2 s

+

A

B
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Telefonar com o auricular

Efetuar uma chamada telefónica

� Selecione no seu telemóvel o número de chamada pretendido.

É emitido um sinal acústico no auricular.

Se o seu telemóvel não re-encaminhar a chamada telefónica automatica-

mente para o auricular:

� Prima o botão multi-função no auricular ou um respetivo botão no seu

telemóvel (ver manual do seu telemóvel).

Atender/rejeitar/terminar uma chamada telefónica

Quando receber uma chamada telefónica, o auricular indica qual o disposi-

tivo ligado por Bluetooth está a tocar:

• telemóveis ligados: «Phone one» ou «Phone two» ou

• adaptadores Bluetooth ligados ao computador: «Dongle»

Em seguida, ouve-se um sinal de toque no auricular e o LED pisca a azul. Se

a bateria estiver quase descarregada, o LED piscará a vermelho.

Se receber uma chamada e o seu auricular estiver desligado, pode simples-

mente ligá-lo para atender a chamada.

A música será parada até terminar a chamada telefónica. Esta função não

é suportada por todos os telemóveis.

� Prima o botão multi-função:

Phone 1 “Phone one”

Quando as mensagens de voz estiverem desativadas, ouve-se um

som de confirmação.

Duração Função

Mensagem de voz/

sinal de toque

Atender a chamada 

telefónica

Rejeitar a chamada 

telefónica
«Call rejected»

Parar a chamada telefónica 

ativa (função de pausa)
–

Terminar a chamada 

telefónica
«Call ended»

1 s

2 x
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Reencaminhar a chamada telefónica do auricular ou para o auricular

Quando uma ligação é estabelecida, poderá re-encaminhar a chamada do

auricular para o telemóvel ou do telemóvel para o auricular.

� Prima o botão multi-função:

Remarcação

A função «Remarcação» apenas é suportada por dispositivos Bluetooth

com o perfil de mãos livres (HFP).

� Prima o botão multi-função:

Comando por voz

A função «Comando por voz» apenas é suportada por dispositivos Blue-

tooth com o perfil de mãos livres (HFP). Para além da marcação por voz

clássica, os comandos por voz e as funções dependem do dispositivo Blue-

tooth ou da App permitem, por exemplo, o ditamento de SMS ou e-mails

(em função do dispositivo).

� Prima o botão multi-função:

� Diga o seu comando por voz, por exemplo «Call Jane». O dispositivo

Bluetooth marca o número de telefone da Jane.

Duração Função

Sinal de 

toque

Reencaminhar a chamada telefó-

nica do auricular para o telemóvel

Reencaminhar a chamada telefó-

nica do telemóvel para o auricular

1 s

Duração Função Mensagem de voz

Remarcação «Redialling»

Cancelar a remarcação
«Redial 

cancelled»

2 x

Duração Função

Mensagem de 

voz

Ativar o comando por voz «Voice dial»

Cancelar o comando por voz –

Alguns sistemas de comando por voz requerem uma ligação à

Internet.

1 s
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Ativar o modo silencioso no microfone do auricular

� Prima o botão de volume + e –:

Gerir várias chamadas

Poderá utilizar o auricular simultaneamente com dois dispositivos Blue-

tooth emparelhados (ver página 16).

� Ligue o auricular. 

O auricular tenta estabelecer automaticamente uma ligação Bluetooth

aos dois últimos dispositivos Bluetooth emparelhados.

Gerir duas chamadas

É possível gerir duas chamadas:

• de dois dispositivos Bluetooth diferentes

• ou de um dispositivo Bluetooth.

Se, durante uma chamada, receber uma segunda chamada:

� Prima o botão multi-função:

Se passar uma chamada para o modo de espera (makeln): 

� Volte a premir o botão multi-função:

Duração Função

Mensagem de 

voz

O microfone do auricular é comu-

tado para o modo silencioso.
«Mute on»

O modo silencioso do microfone 

do auricular é desativado
«Mute off»

paired + 
connected

Duração

Chamada 

telefónica

2ª chamada 

recebida Função

Atender a segunda chamada e 

terminar a chamada ativa

Atender a segunda chamada 

e passar a chamada ativa para 

o modo de espera (dependente 

do modo e tipo de telemóvel)

Rejeitar a chamada e continuar 

a chamada ativa

2 x

1 s

Duração

Chamada 

telefónica

2ª chamada 

em modo de 

espera Função

Terminar a chamada e comutar 

para a chamada em espera (depen-

dente do telemóvel utilizado)
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Limpeza e manutenção do microfone

Limpar o auricular

� Limpe o produto exclusivamente com um pano seco.

Guardar o auricular

Se não utilizar o auricular durante um período de tempo prolongado:

� Carregue a bateria durante aprox. 1 hora de 3 em 6 meses.

� Guarde o auricular num lugar limpo e seco.

Substituir/retirar a bateria

CUIDADO

Os líquidos podem danificar o sistema eletrónico do produto!

Podem penetrar no corpo do produto e provocar um curto-circuito no

sistema eletrónico.

� Mantenha todo o tipo de líquidos afastados deste produto.

� Nunca utilize produtos de limpeza nem solventes.

CUIDADO

Danos no produto!

Durante o período de garantia, as baterias só podem ser substituídas ou

removidas num centro de assistência Sennheiser. Caso contrário, a

garantia é anulada. 

� Entre em contacto com o centro de assistência Sennheiser se for neces-

sário substituir ou remover as baterias. Após o término do período de

garantia, as baterias podem ser trocadas ou removidas em qualquer

estabelecimento qualificado.
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Atualizar o software do produto

O software instalado no seu auricular e no adaptador Bluetooth pode ser

atualizado com o software gratuito para computadores «Sennheiser

Updater». 

� Descarregue o «Sennheiser Updater» em 

www.sennheiser.com/cco/software.

� Instale o software no computador. Para instalar esta aplicação neces-

sita de direitos de administrador. Entre em contacto com o seu depar-

tamento de TI.

Atualizar o software do auricular

1 Estabeleça a ligação do auricular ao seu computador através de um

cabo USB com mini-ligação USB.

2 Inicie a aplicação «Sennheiser Updater».

A aplicação «Sennheiser Updater» compara a versão instalada no auri-

cular com as versões mais atuais existentes no servidor da Sennheiser.

Atualize eventualmente o seu auricular de acordo com as instruções

dadas pelo software.

3 Para fins de atualização do software, ligue apenas um produto ao seu

computador. Remova todos os outros produtos Sennheiser ligados e

inicie a atualização.

1

2

3

+ internet access
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Em caso de anomalias

Contacte o seu distribuidor Sennheiser se surgirem problemas com o

produto que não constem da tabela ou que não possam ser resolvidos com

as soluções nela sugeridas.

Para saber mais sobre os distribuidores do seu país, vá a 

www.sennheiser.com.

Repor as definições de fábrica (Reset)

1 Desligue o auricular (ver página 17).

2 Mantenha pressionadas ambas as teclas de volume e empurre cuidado-

samente o sistema deslizante on/off do microauscultador. O LED pisca

3 vezes a lilás e, em seguida, alternadamente a azul e vermelho. O auri-

cular tenta emparelhar-se de novo aos dispositivos Bluetooth (ver

página 12).

Problema Causa possível Solução Página

Não é possível 

ligar o auricular

A bateria está 

descarregada

Carregue a bateria. 11

Sem sinal áudio O auricular não está 

emparelhado com 

o telemóvel

Verifique se a ligação 

está estabelecida. Se 

necessário, emparelhe 

o auricular de novo.

13

Volume demasiado 

baixo

Aumente o volume. 18

O auricular está 

desligado

Ligue o auricular. 16

Não é possível 

estabelecer 

uma ligação 

ao

auricular

O emparelhamento 

não funciona

Verifique se o seu tele-

móvel suporta o pro-

tocolo HFP ou HSP.

–

O telemóvel está 

desligado

Ligue o seu telemóvel. –

não se ouve 

qualquer men-

sagem de voz, 

apenas sons de 

confirmação

Mensagens de voz 

desativadas

Ative as mensagens 

de voz.

10

O auricular já 

não reage a 

nenhum dos 

botões

Anomalia no 

funcionamento 

do auricular

Reponha as definições 

de fábrica.

24

O estabeleci-

mento da 

ligação demora 

muito tempo

O dispositivo 

Bluetooth 1 não 

está disponível

Comute entre os seus 

dois dispositivos 

Bluetooth.

16

1 2

on

press & hold

off
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Se sair da área de alcance Bluetooth

As chamadas telefónicas apenas podem ser realizadas dentro da área de

alcance do telemóvel ou do dispositivo Bluetooth. O alcance depende das

condições ambientais como, por ex., a espessura e características das

paredes. Em linha direta sem obstruções, o alcance máximo da maioria dos

telemóveis e dispositivos Bluetooth é de 10 metros.

Se deixar a área de alcance Bluetooth de um telemóvel durante uma

chamada telefónica com o auricular do dispositivo Bluetooth, ouve-se no

auricular uma das seguintes mensagens de voz:

• «Phone one disconnected« para o primeiro telemóvel

• «Phone two disconnected» para o segundo telemóvel ou

• «Dongle disconnected» para o adaptador Bluetooth.

Se dentro de 5 minutos se voltar a encontrar no alcance Bluetooth, a

ligação será automaticamente restabelecida e ouve-se a mensagem de voz

«Phone one connected», «Phone two connected» ou «Dongle connected».

Se se encontrar mais de 5 minutos fora do alcance Bluetooth, a ligação é

terminada e é necessário restabelecer a mesma manualmente. Para voltar

a estabelecer uma ligação ao telemóvel:

� Prima brevemente o botão multi-função.

Se a ligação for estabelecida com sucesso, ouve-se uma das seguintes

mensagens de voz:

• «Phone one connected« para o primeiro telemóvel

• «Phone two connected» para o segundo telemóvel

• «Dongle disconnected» para o adaptador Bluetooth.

1. ”power on“
2. „... connected“

10 m
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Dados técnicos

Auricular Presence

Dimensões (L x A x P) aprox. 51 x 19 x 23 mm 

Peso (sem haste auricular) aprox. 13 g

Tempo de standby até 14 dias

Tempo de conversação até 10 horas

Tempo de carregamento da bateria aprox. 1 h 20 min

Alimentação de corrente bateria 

(instalada) Polímero de lítio 5 V; 150 mA

Tipo de altifalante Dinâmico, íman de neodímio

Gama de frequências do altifalante 150 – 6.800 Hz (banda larga)

300 – 3.400 Hz (banda estreita)

100 – 15.000 Hz (A2DP/música)

Nível de pressão sonora máx. 118 dB SPL (ERP)

Tipo de microfone 3 microfones MEMS digitais

Gama de frequência do microfone 150 – 6.800 Hz (banda larga)

300 – 3.400 Hz (banda estreita)

Adaptador de carregamento USB 

para automóvel

Número do modelo: 504570

Entrada: 12-24 V CC/0,5 A

Saída: 5 V CC/500 mA

Gama de temperaturas de 

funcionamento +10 °C a +40 °C 

Humidade relativa do ar (operação) 20 a 85 %, sem condensação

Gama de temperaturas de 

armazenamento −20 °C a +60 °C

Humidade relativa do ar 

(armazenamento) 10 a 95 %, sem condensação

Bluetooth

Bluetooth Versão 4.0/categoria 1

Alcance até 25 m 

(dependendo do dispositivo)

Frequência de emissão 2402 MHz a 2480 MHz

Perfis HSP (v1.2), HFP (v1.6), 

A2DP (v1.2)

Saída de potência Presence 6,5 dBm/4,47 mW

BTD 800 USB saída de potência 8 dBm/6,30 mW

Sensibilidade típica Presence 86 dBm

BTD 800 sensibilidade típica 87 dBm
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Declarações do fabricante

Garantia

A Sennheiser Communications A/S assume uma garantia de 24 meses para

este produto. As condições de garantia atuais encontram-se disponíveis no

nosso site de Internet www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor

Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas

• Diretiva REEE (2012/19/UE)

No fim da vida útil, elimine o produto num ponto de recolha

municipal ou num ecoponto.

• Diretiva relativa às baterias (2013/56/UE)

As baterias integradas neste produto são recicláveis. Para pro-

teger o ambiente, elimine os produtos avariados incl. as baterias

em pontos de recolha oficiais ou entregue-os em lojas da especia-

lidade.

Conformidade CE

• Diretiva R&TTE (1999/5/CE)

• Diretiva CEM (2004/108/CE)

• Diretiva Baixa Tensão (2006/95/CE)

• Diretiva ErP (2009/125/CE)

• Diretiva RoHS (2011/65/UE)

A declaração encontra-se disponível no nosso site de Internet 

www.sennheiser.com. Antes da colocação em funcionamento, observar as

prescrições específicas do país!

Marcas registadas

A designação Bluetooth e as marcas Bluetooth são marcas registadas

detidas pela Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilização destas marcas pela

Sennheiser Communications A/S é licenciada.
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