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Vigtige sikkerhedshenvisninger

� Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager

produktet i brug.

� Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal betjeningsvejled-

ningen altid følge med.

� Produktet må ikke anvendes, hvis det efter al sandsynlighed er

beskadiget.

Undgå sundhedsskader og uheld

� For at undgå høreskader må du ikke anvende produktet i længere tid

med høj lydstyrke.

� Sørg for, at der altid er en afstand på mindst 10 cm mellem ørekopper

og pacemakere eller implanteret defibrillator (ICD’er), eftersom pro-

duktet genererer permanente magnetfelter.

� Produkt-, emballage- og tilbehørsdele skal opbevares utilgængeligt for

børn og husdyr for at undgå farer for ulykker og kvælning.

� Undlad at bruge produktet på steder, hvor omgivelserne kræver, at

man udviser særlig opmærksomhed (f.eks. i trafikken).

� Bær ikke hovedsættet under opladning, da det genopladelige batteri

kan blive varmt.

Undgå produktskader og fejl

� For at undgå korrosion eller deformering må produktet ikke udsættes

for fugt eller ekstremt lave eller ekstremt høje temperaturer (hårtørrer,

radiatorer, solindstråling over længere tid).

� Anvend udelukkende det ekstraudstyr/tilbehør, som er en del af leve-

ringsomfanget eller bliver anbefalet af Sennheiser.

� Produktet må kun rengøres med en tør og blød klud.

� Brug kun produktet i omgivelser, hvor trådløs Bluetooth®-teknologi er

tilladt.

Bestemmelsesmæssig anvendelse/hæftelse

Presence-hovedsættet er et tilbehør til mobiltelefoner, softphones og alle

andre Bluetooth-enheder med en håndfri profil (HFP), hovedsætprofil

(HSP) eller avanceret lyddistributionsprofil (A2DP), som muliggør trådløs

kommunikation ved hjælp af Bluetooth-teknologi.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger dette

produkt på anden måde end beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsesmæssig

anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør. 

Sennheiser hæfter ikke for skader på USB-udstyr, som ikke er i overens-

stemmelse med USB-specifikationerne.

Sennheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse pga.

afladede eller for gamle genopladelige batterier eller overskridelse af

Bluetooth-sendeområdet.
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Sikkerhedshenvisninger for genopladelige batterier

Ved misbrug eller ukorrekt brug af batterier er der i ekstreme tilfælde fare

for:

ADVARSEL

• Eksplosion

• Udvikling af brand

• Varmeudvikling eller

• Udvikling af røg eller gas.

Aflever defekte produkter 

inkl. genopladeligt batteri 

på en genbrugsstation eller 

hos forhandleren.

Udstyr drevet med genopla-

delige batterier skal slukkes 

efter brug.

Oplad kun genopladelige 

batterier ved en omgivelse-

stemperatur på 10 °C 

til 40 °C.

Hvis produktet ikke bruges 

i længere tid, skal de genop-

ladelige batterier lades op 

med regelmæssige mellem-

rum (ca. hver 3. måned).

Genopladelige batterier 

må ikke udsættes for 

varme over 70 °C. Undgå 

direkte sollys, og de gen-

opladelige batterier må 

ikke kastes i åben ild.
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Bluetooth-hovedsættet Presence

Det elegante Bluetooth-hovedsæt Presence er ideelt til telefonsamtaler

med mobiltelefoner eller softphones og har en fremragende lydkvalitet

i alle omgivelser. WindSafe- og SpeakFocus-teknologi bortfiltrerer

baggrundsstøj og medfører krystalklar samtaleoverførsel og en optimal

taleforståelighed.

Bluetooth

Hovedsættet opfylder kravene i Bluetooth-teknologistandard 4.0 og

sikrer kompatibiliteten med alle Bluetooth 1.1-, 1.2-, 2.0-, 2.1-, 3.0- og

4.0-enheder, der understøtter en håndfri profil (HFP), hovedsætprofil

(HSP) eller avanceret lyddistributionsprofil (A2DP). Oplev trådløs frihed,

mens du taler i din mobiltelefon.

Yderligere egenskaber ved Bluetooth-hovedsættet

• WindSafe-teknologi – intelligent støjreduktion takket være tre digitale

mikrofoner, der samarbejder om at bortfiltrere baggrundsstøj

• SpeakFocus-teknologi – adaptivt system med 3 digitale mikrofoner til

støjdæmpning i larmende omgivelser som f.eks. i bilen, udendørs eller

på kontoret

• Ekkoannullering – den digitale ekkoreduktion fjerner alle forstyrrende

effekter under samtalen

• Komfortabel betjening med tænd-/sluk-skyderen og opkaldsstyring:

gør det nemt at modtage og afslutte samtaler og tilpasse lydstyrken

optimalt

• HD-lydkvalitet – klar, detaljeret og transparent lydgengivelse takket

være de ekstra store bredbåndshøjttalere

• Lav vægt – med en vægt på bare 13 gram har dette hovedsæt en

optimal bærekomfort

• Fleksibel bærestil – kan både bæres på højre og venstre øre, med eller

uden ørebøjle

• Lang taletid – tal med forretningsforbindelser og venner i op til

10 timer (op til 14 dages standbytid)

• Batteriets opladningsniveau vises på Apple iPhone®

• Støjafhængig lydstyrkeregulering – automatisk, tilpasningsdygtig lyd-

styrketilpasning for optimeret taleforståelighed og lydkvalitet



Leveringsomfang

Presence | 5

Leveringsomfang

Bluetooth-mono-hovedsæt Presence med indbygget 

lithium-polymer-batteri

Fleksibel ørebøjle

Øreadapter med pasring (S, M, L)

USB-opladeradapter til bilen

Ladekabel

Bluetooth-USB-adapter BTD 800 USB – kun med Presence 

UC-versioner

Transportkasse til hovedsæt og tilbehør – kun med 

Presence UC-versioner

Kort vejledning

Sikkerhedsvejledning

Du finder en liste med tilbehørsdele under www.sennheiser.com/cco

på Presence-produktsiden. For oplysninger om forhandlere bedes du

kontakte Sennheiser-partneren i dit land: www.sennheiser.com/cco

> »Sales Partners«

Quick
Guide

Safety
Guide
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Produktoversigt

Hovedsæt Presence

* Du kan bytte om på funktionen af lydstyrkeknapperne (se side 18), hvis

du f.eks. bærer hovedsættet på venstre øre i stedet for på højre side

(se side 14).

Ladetilbehør

1 Lydstyrkeknap +*

2 Lydstyrkeknap –*

3 Multifunktionsknap

4 Mikrofoner

5 Tænd-/sluk-skyder

6 Højttaler

7 Ørebøjle

8 USB-port

9 Lysdiode

3

9

7

6

1

8

5

2

4

0 Ladekabel A USB-opladeradapter til bilen

0

A
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Oversigt over piktogrammerne i denne vejledning

Betydning af piktogrammerne for tryk på knapperne

Betydning af piktogrammerne for lysdiodens blink

Eksempler på piktogrammer, der bruges i denne vejledning:

Piktogrammet »i«

Piktogram Betydning

Tryk kort på knappen.

Tryk på knappen to gange.

Tryk på knappen, og hold den nede i 5 sekunder.

Piktogram Betydning

Dette piktogram symboliserer en blinken.

Dette piktogram symboliserer et tidsinterval.

Piktogram Betydning

Lysdioden blinker.

Lysdioden blinker en gang hvert 3. sekund.

Lysdioden blinker tre gange i sekundet.

Der står et »i« ud for anvisninger, der giver dig yderligere oplys-

ninger om brugen af hovedsættet.

2 x

5s

1s

3s

1s
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Oversigt over LED-visninger

Betydning under drift

Så snart hovedsættet opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, slukkes

lysdioden.

Betydning under telefonsamtaler

Betydning under opladning

Efter 5 minutter slukkes lysdioden. Tryk på multifunktionsknappen for at

se den aktuelle opladningstilstand. Lysdioden lyser konstant blåt, når

batteriet er opladet komplet.

Lysdiode Betydning

Hovedsættet tændes

Hovedsættet slukkes

Hovedsættet befinder sig i parringsmodus

Parring gennemført

Parring afbrudt eller slået fejl

Forbindelse til Bluetooth-enhed mulig, men ikke 

forbundet

Lysdiode Betydning

Indgående samtale

Indgående samtale + lavt batteri

Lysdiode Svarer til en taletid på

under 1 time

1 til 2 timer

2 til 4 timer

4 til 10 timer

op til 10 timer. Batteriet er opladet komplet.

2s 2s

1x

1x

2x

3x
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Oversigt over knapperne

Multifunktionsknap

Tryk på 

knappen Funktion Side Lyd

Modtag samtale (indgående opkald)

Afslut samtale (aktivt telefonopkald)

Omstil samtale fra mobiltelefonen til 

hovedsættet (aktivt telefonopkald på telefon)

Modtag samtale og afslut aktiv samtale 

(håndter to samtaler)

Afslut samtale og modtag parkeret samtale 

(håndter to samtaler)

Afbryd gentagelse af nummerindtastning

Afbryd stemmekontrol

Forespørgsel på resterende taletid

19

19

21

21

21

20

20

17

–

Gentagelse af nummerindtastning (tomgang)

Modtag samtale og parker aktiv samtale 

(håndter to samtaler)

Skift mellem to samtaler (håndter to samtaler)

20

21

21

–

Afvis samtale (indgående opkald)

Afvis samtale og fortsæt aktiv samtale 

(håndter to samtaler)

Omstil samtale fra hovedsættet til 

mobiltelefonen (aktivt telefonopkald på 

headset)

19

21

20

Start stemmekontrol (tomgang) 20

Skift til parringsmodus (tomgang) 12

2 x

1 s

2s

4 s
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Lydstyrkeknapper

oror

Knap

skal 

trykkes 

ned Funktion Side Lyd

Tryk på en af de 

to lydstyrke-

knapper

Under en samtale: 

Øg/reducer talelydstyrken 

Mens der spiller musik: 

Øg/reducer lydstyrken 

for musikken 

Ingen samtale og ingen 

musik (hviletilstand):

Øg/reducer lydstyrken 

for ringetoner, signaltoner 

og talemeddelelser 

18 –

+

Knap

skal 

trykkes 

ned Funktion Side Lyd

Tryk på begge 

lydstyrkek-

napper

Under en samtale: Slå 

hovedsæt-mikrofonlyden 

fra/til

21 –

Hold begge 

lydstyrkek-

napper nede

Ingen aktiv samtale: Skift 

mellem talemeddelelser fra 

den første og den anden 

forbundne Bluetooth-

enhed: »Phone one/two/

dongle primary device«

–

Hold begge 

lydstyrkek-

napper nede

Ingen samtale og ingen 

musik (hviletilstand): 

Byt om på funktionen af 

lydstyrkeknapperne 

Vol +/Vol –

18

Hold begge 

lydstyrkek-

napper nede

Ingen samtale og ingen 

musik (hviletilstand): 

Aktiver/deaktiver talemed-

delelser – talemeddelelse: 

»Voice on« eller 

»Voice off«

–

1 s

2s

6s
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Ibrugtagning af hovedsættet

Opladning af hovedsætbatteri

En fuld opladningsproces varer ca. 1 time og 20 minutter. Oplad batteriet

komplet og uden afbrydelse inden den første anvendelse. 

1 Tag hovedsættet af og sluk det (se side 17).

2 Tilslut ladekablets micro-USB-stik til USB-indgangen på hovedsættet.

3 Tilslut ladekablets USB-stik til USB-indgangen på din computer, USB-

opladeradapteren til bilen eller en tilsvarende netdel (ekstraudstyr).

4 Batteriet oplades. Lysdioden blinker alt efter batteriets opladningstil-

stand. Efter 5 minutter slukkes lysdioden. Tryk på multifunktions-

knappen for at se batteriets opladningstilstand. Lysdioden lyser kon-

stant blåt, når batteriet er opladet komplet.

ADVARSEL

Fare for kvæstelser!

Det kan medføre forbrændinger og kvæstelser at bære hoved-

sættet under opladning.

� Bær aldrig hovedsættet under opladning.

1:20 h

Nødvendig 

opladningstid Svarer til en taletid på

Lys-

dioden 

blinker

Ca. 10 min. under 1 time

Ca. 20 min. 1 til 2 timer

Ca. 40 min. 2 til 4 timer

Ca. 80 min 4 til 10 timer

Når opladningen af batteriet kun er tilstrækkelig til 15 minutters

taletid, blinker lysdioden rødt og følgende talemeddelelse høres

flere gange: »Recharge headset«. Hovedsættet slukkes automatisk,

når batteriet er tomt.

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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Batterivisning på Apple iPhone

Når hovedsættet er forbundet med en iPhone, vises hovedsætbatteriets

opladningstilstand også på displayet.

Tilmelding af hovedsættet til Bluetooth-enheder 
(parring)

Hovedsættet opfylder kravene i Bluetooth-standard 4.0. For at overføre

data via Bluetooth-teknologien, skal du tilmelde dit hovedsæt til

Bluetooth-enheder, der understøtter en håndfri profil (HFP), hovedsæt-

profil (HSP) eller avanceret lyddistributionsprofil (A2DP).

Hovedsættet kan gemme forbindelsesindstillingerne for op til otte

tilmeldte Bluetooth-enheder. Når hovedsættet tændes, forsøger det

automatisk at oprette forbindelse til begge de to sidst anvendte

Bluetooth-enheder. Det er først muligt at oprette forbindelse til en tredje

Bluetooth-enhed, når du har slukket den første eller anden Bluetooth-

enhed.

Hvis du tilmelder dit hovedsæt til en niende Bluetooth-enhed, overskrives

den mindst brugte Bluetooth-enhed. For at bruge den første Bluetooth-

enhed igen på et senere tidspunkt, skal hovedsættet tilmeldes igen.

Anvendelse af hovedsættet med pc og Bluetooth-USB-adapter

For at bruge hovedsættet med en softphone, skal du bruge en pc med

Bluetooth-funktion eller en yderligere Bluetooth-USB-adapter (trådløs

audiosender og -modtager).

Bluetooth-USB-adapter BTD 800 USB leveres sammen med Presence

UC-versioner. Til andre versioner fås Bluetooth-USB-adaptere hos din

Sennheiser-partner (f.eks. BTD 500 USB).

Sådan bruges hovedsættet med en Bluetooth-USB-adapter:

� Tilslut adapteren til USB-indgangen på din pc.

� Følg anvisningerne i det følgende kapitel og betjeningsvejledningen til

din Bluetooth-USB-adapter.

FORSIGTIG

Fare for funktionsfejl!

Radiobølger fra mobiltelefoner kan begrænse funktionen af følsomme og

ubeskyttede apparater.

� Brug kun hovedsættet på steder, hvor trådløs Bluetooth-transmission

er tilladt. 

pairedpaired + 
connected
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Tilmelding af hovedsættet til en Bluetooth-enhed

Det følgende kapitel beskriver hvordan du tilmelder hovedsættet til en

Bluetooth-enhed, f.eks. en mobiltelefon. Ved afvigelser skal du følge

vejledningen til din mobiltelefon.

1 Sluk for hovedsættet (se side 17).

2 Hold multifunktionsknappen nede, og træk tænd-/sluk-skyderen et

stykke ud af hovedsættet.

Lysdioden blinker skiftevis blåt og rødt. Hovedsættet befinder sig

i parringsmodus. 

3 Aktiver Bluetooth-visning på din mobiltelefon.

4 Aktiver søgning efter nye Bluetooth-enheder i menuen (se betjenings-

vejledningen til din mobiltelefon). Alle tilgængelige enheder i nær-

heden af din mobiltelefon vises.

5 Vælg »Presence« blandt de fundne Bluetooth-enheder for at tilmelde

hovedsættet til mobiltelefonen. Indtast PIN-koden »0000«, om nød-

vendigt.

6 Så snart hovedsættet opretter forbindelse til mobiltelefonen, slukkes

lysdioden.

Hvis det i løbet af 5 minutter ikke lykkes at oprette forbindelse, vender

hovedsættet automatisk tilbage til forbindelsesmodus. Gentag trinnene

ovenfor.

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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Anvendelse af hovedsættet

Individuel tilpasning og brug af hovedsættet

For at optimere den individuelle bærekomfort kan hovedsættet bæres på

tre forskellige måder på højre eller venstre øre: med ørebøjle eller

øreadapter eller med en kombination af begge dele.

Sådan bæres hovedsættet med øreadapter

Øreadapteren med pasring medfølger i størrelse S, M og L. Vælg den

størrelse, der passer dig.

1 Tag ørebøjlen og øreadapteren uden pasring (formonteret) eller den

påsatte øreadapter med pasring af.

2 Fastgør den valgte øreadapter med pasring på hovedsættet.

3 Før hovedsættet op til øret og sæt øreadapterens pasring i.

4 Tilpas pasringens placering, indtil den sidder behageligt og sikkert i det

ydre øre.

1

3 4

LS

2
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Sådan bæres hovedsættet med ørebøjle

Du kan kombinere ørebøjlen med øreadapteren uden pasring. Hvis hoved-

sættet sidder rigtigt dermed, kan du bruge en øreadapter med pasring.

1 Fjern evt. øreadapteren med pasring, og fastgør øreadapteren uden

pasring, afhængigt af den variant, der føles mest behagelig.

2 Fastgør ørebøjlen på hovedsættet. Tag ørebøjlen på, hvis du ønsker at

bære hovedsættet på det andet øre.

3 Før hovedsættet op til øret og sæt ørebøjlen på øret. Hvis hovedsættet

ikke sidder optimalt, kan du bøje ørebøjlen en smule.

4 Placer hovedsættet, så det sidder behageligt.

1 2

3

LMS

4
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Aktivering og etablering af forbindelse for hovedsættet

� Træk tænd-/sluk-skyderen et stykke ud af hovedsættet. Lysdioden

blinker blåt. Du hører talemeddelelsen »Power on«. 

Lysdioden blinker blåt 3 gange hvert 2. sekund, indtil hovedsættet

finder en tilmeldt (»paired«) Bluetooth-enhed. Når der er oprettet for-

bindelse, hører du en eller to af følgende talemeddelelser:

• »Phone one connected« for den første mobiltelefon

• »Phone two connected« for den anden mobiltelefon eller

• »Dongle connected« for Sennheiser Bluetooth-adapteren.

To af de maks. otte gemte Bluetooth-enheder kan være forbundet med

hovedsættet samtidig (»paired + connected«). 

Når hovedsættet tændes, forsøger det automatisk at oprette forbindelse

til de to sidst forbundne Bluetooth-enheder.

1. ”power on“
2. „... connected“

3x

pairedpaired + 
connected
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Sådan slukker du for hovedsættet

� Skub tænd-/sluk-skyderen i retning af hovedsættet.

Du hører talemeddelelsen »Power off« og lysdioden blinker rødt

3 gange. Hovedsættet afslutter samtalen og slukkes.

Lydstyrkeindstillingerne gemmes automatisk, når hovedsættet slukkes.

Forespørgsel på resterende taletid

Sådan kan du få vist den resterende taletid, på nær under en samtale eller

når du hører musik:

� Tryk på multifunktionsknappen.

”power off“

3x

Talemeddelelse:

Lysdioden 

blinker Resterende taletid

Between 8 and 10 

hours talk time
mellem 8 og 10 timer 

Between 4 and 8 

hours talk time
mellem 4 og 8 timer

Between 2 and 4 

hours talk time
mellem 2 og 4 timer 

Between 1 and 2 

hours talk time
mellem 1 og 2 timer 

Less than 1 hour talk 

time
under 1 time

Recharge headset
under 15 minutter, automatisk 

talemeddelelse

3x

3x

2x

1x

1x

1x
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Ændr gengivelseslydstyrken

Du kan indstille gengivelseslydstyrken separat for tre forskellige

situationer:

• for samtaler: under en samtale

• for musik: når der afspilles musik

• for ringetonen, signaltoner og talemeddelelser: 

i hviletilstand (hverken samtaler eller musikafspilning)

� Tryk på

• lydstyrkeknappen + for at forøge lydstyrken.

• lydstyrkeknappen – for at reducere lydstyrken.

Du hører talemeddelelsen »Volume min« eller »Volume max«, når du

har opnået den minimale eller maksimale lydstyrke. Hvis talemeddelel-

serne er deaktiveret, hører du en kvitteringstone i stedet.

Ændring af funktionen for lydstyrkeknappen

Du kan bytte om på funktionen af lydstyrkeknapperne, hvis du f.eks. vil

bære hovedsættet på det andet øre (se side 14).

� Hold begge lydstyrkeknapper nede i 2 sekunder for at bytte om på

funktionen af knapperne. Du hører talemeddelelsen »swap volume

keys«.

Vol +

Vol –

ADVARSEL

Fare for skader på hørelsen!

Hvis ørerne udsættes for høj lydstyrke gennem længere tid, kan

det medføre permanente høreskader.

� Indstil en lavere lydstyrke, inden hovedsættet tages i brug.

� Undgå konstant høj lydstyrke.

2 s

+

A

B
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Telefonering med hovedsættet

Foretagelse af en samtale

� Vælg det ønskede nummer på din mobiltelefon.

Der lyder en signaltone i hovedsættet.

Hvis din mobiltelefon ikke automatisk omstiller samtalen til hovedsættet:

� Tryk på multifunktionsknappen på hovedsættet eller en tilsvarende

knap på din mobiltelefon (se vejledningen til din mobiltelefon).

Modtagelse/afvisning/afslutning af en samtale

Hvis du modtager en samtale, siger hovedsættet hvilken af de forbundne

Bluetooth-enheder, der ringer:

• Forbundne mobiltelefoner: »Phone one« eller »Phone two« eller

• Bluetooth-adapter, der er tilsluttet til pc’en: »Dongle«

Efterfølgende hører du en ringetone i hovedsættet og lysdioden blinker

blåt. Når batteriet er næsten afladet, blinker lysdioden rødt i stedet.

Hvis du bliver ringet op og dit hovedsæt ikke er tændt, skal du bare tænde

det for at modtage samtalen.

Musikken standses, indtil samtalen afsluttes. Denne funktion under-

støttes ikke af alle mobiltelefoner.

� Tryk på multifunktionsknappen:

Phone 1 “Phone one”

Hvis talemeddelelserne er deaktiveret, hører du en kvitteringstone

i stedet.

Varighed Funktion

Talemeddelelse/

signaltone

Modtag samtale

Afvis samtale »Call rejected«

Parker aktiv samtale 

(pause-funktion)
–

Afslut samtale »Call ended«

1 s

2 x
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Omstilling af samtaler fra eller til hovedsættet

Hvis der er oprettet en forbindelse, kan du omstille samtalen fra hoved-

sættet til mobiltelefonen eller fra mobiltelefonen til hovedsættet.

� Tryk på multifunktionsknappen:

Gentagelse af nummerindtastning

Funktionen »Gentagelse af nummerindtastning« understøttes kun af

Bluetooth-enheder med håndfri profil (HFP).

� Tryk på multifunktionsknappen:

Stemmekontrol

Funktionen »Stemmekontrol« understøttes kun af Bluetooth-enheder

med håndfri profil (HFP). Stemmekommandoer og funktioner afhænger af

Bluetooth-enheden eller app'en og muliggør foruden det klassiske

talevalg f.eks. også diktering af SMS eller e-mails (afhænger af enheden).

� Tryk på multifunktionsknappen:

� Sig en stemmekommando, f.eks. »Call Jane«. Bluetooth-enheden

vælger så Janes telefonnummer.

Varighed Funktion Signaltone

Omstil samtale fra hovedsættet til 

mobiltelefonen

Omstil samtale fra mobiltelefonen 

til hovedsættet

1 s

Varighed Funktion Talemeddelelse

Gentagelse af 

nummerindtastning
»Redialling«

Afbryd gentagelse af 

nummerindtastning

»Redial 

cancelled«

2 x

Varighed Funktion Talemeddelelse

Aktiver stemmekontrol »Voice dial«

Afbryd stemmekontrol –

Nogle stemmekontrolsystemer kræver en internetforbindelse.

1 s
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Frakobling af hovedsæt-mikrofonlyden

� Tryk på lydstyrkeknapperne + og –:

Håndter flere samtaler

Du kan bruge hovedsættet med to forbundne Bluetooth-enheder samtidig

(se side 16).

� Tænd for hovedsættet. 

Hovedsættet forsøger automatisk at oprette en Bluetooth-forbindelse

til de to sidst forbundne Bluetooth-enheder.

Håndtering af to samtaler

To samtaler:

• kan håndteres enten fra to forskellige Bluetooth-enheder

• eller fra en Bluetooth-enhed.

Hvis du bliver ringet op under en samtale:

� Tryk på multifunktionsknappen:

Hvis du parkerer en samtale (skift): 

� Tryk på multifunktionsknappen igen:

Varighed Funktion Talemeddelelse

Hovedsæt-mikrofonlyden slås fra »Mute on«

Hovedsæt-mikrofonlyden slås til »Mute off«

paired + 
connected

Varighed Samtale

2. indgående 

samtale Funktion

Modtag samtale og afslut aktiv 

samtale

Modtag samtale og parker aktiv 

samtale (skift – telefonafhængigt)

Afvis samtale og fortsæt aktiv 

samtale

2 x

1 s

Varighed Samtale

2. samtale 

parkeret Funktion

Afslut samtale og modtag parkeret 

samtale (telefonafhængigt)
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Rengøring og pleje af hovedsættet

Rengøring af hovedsættet

� Produktet må kun rengøres med en tør klud.

Opbevaring af hovedsættet

Hvis du ikke bruger hovedsættet i længere tid:

� Oplad batteriet i ca. 1 time hver 3. måned.

� Opbevar hovedsættet på et rent og tørt sted.

Udskiftning/udtagning af batteri

FORSIGTIG

Indtrængende væske kan ødelægge produktets elektronik!

Den kan forårsage en kortslutning af elektronikken i produktets kabinet.

� Sørg for, at dette produkt ikke kommer i nærheden af væsker.

� Undlad at bruge opløsnings- eller rengøringsmidler.

FORSIGTIG

Skader på produktet!

Under garantiperioden må batterierne udelukkende udskiftes eller fjernes

af et Sennheiser servicecenter. Ellers bortfalder garantien.

� Kontakt dit Sennheiser servicecenter, hvis batterierne skal udskiftes

eller fjernes. Efter garantiperiodens udløb kan du få udskiftet eller

fjernet batterierne hos et kvalificeret fagværksted på almindelig vis.
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Opdatering af produktsoftwaren

Den installerede software på dit headset og Bluetooth-dongle kan

opdateres med den gratis pc-software »Sennheiser Updater«. 

� Du kan hente »Sennheiser Updater« på 

www.sennheiser.com/cco/software.

� Installér pc-softwaren. I forbindelse med installationen skal du have

administratorrettigheder, kontakt evt. din IT-afdeling.

Opdatering af headsetsoftwaren

1 Forbind headsettet til din computer via et USB-kabel med mini-USB-

tilslutning.

2 Start »Sennheiser Updater«.

»Sennheiser Updater« sammenligner den installerede version på head-

settet med den aktuelle version på Sennheiser-serveren. Opdatér evt.

headsettet iht. softwarens anvisninger.

3 Der må kun tilsluttes et produkt til din pc for at opdatere softwaren.

Fjern alle andre tilsluttede Sennheiser-produkter, og start opdate-

ringen. 

1

2

3

+ internet access
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I tilfælde af problemer

Kontakt din Sennheiser-forhandler, hvis der opstår problemer med

produktet, som ikke findes i tabellen, eller problemet ikke kan afhjælpes

med de angivne løsningsforslag.

Forhandleren i dit land kan du finde på www.sennheisercommunications.com.

Genopret fabriksindstillingerne (»Reset«)

1 Sluk for hovedsættet (se side 17).

2 Hold de to lydstyrkeknapper trykket nede, og træk tænd/sluk-sky-

deren forsigtigt væk fra headsettet. Lysdioden blinker violet 3 gange

og derefter skiftevis blåt og rødt. Hovedsættet forsøger at tilmelde sig

til Bluetooth-enheder (se side 12).

Problem Mulig årsag Afhjælpning Side

Hovedsættet 

kan ikke tændes

Batteriet er afladet Oplad batteriet. 11

Intet lydsignal Hovedsættet er ikke 

tilmeldt til mobil-

telefonen

Kontroller, om der er 

etableret forbindelse. 

Tilmeld evt. hoved-

sættet igen.

13

Lydstyrken er ind-

stillet for lavt

Øg lydstyrken. 18

Hovedsættet er 

slukket

Tænd for hovedsættet. 16

Der kan ikke 

oprettes 

forbindelse til 

hovedsættet

Tilmeldingen 

fungerer ikke

Kontroller, og din mobil-

telefon understøtter 

HFP- eller HSP-protokol.

–

Mobiltelefonen er 

slukket

Tænd for mobil-

telefonen.

–

Der høres ingen 

talemeddelelser, 

kun kvitterings-

toner

Talemeddelelser er 

deaktiveret

Aktiver talemeddelelser. 10

Hovedsættet 

reagerer ikke på 

tastetryk

Der er en fejl i 

hovedsættets 

funktion

Nulstil hovedsættet til 

fabriksindstillingerne.

24

Der tager meget 

lang tid at 

oprette 

forbindelse

Bluetooth-enhed 1 

ikke tilgængelig

Skift mellem begge dine 

Bluetooth-enheder.

16

1 2

on

press & hold

off
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Når du er uden for Bluetooth-rækkevidde

Det er kun muligt at telefonere inden for Bluetooth-rækkevidden af mobil-

telefonen eller Bluetooth-enheden. Rækkevidden afhænger af

omgivelsesbetingelserne, f.eks. vægges tykkelse og materiale. Ved direkte

visuel forbindelse er rækkevidden af de fleste mobiltelefoner og

Bluetooth-enheder op til 10 meter.

Hvis du under en samtale overskrider Bluetooth-rækkevidden af den

forbundne Bluetooth-enhed med hovedsættet, hører du en af følgende

talemeddelelser i hovedsættet:

• »Phone one disconnected« for den første mobiltelefon

• »Phone two disconnected« for den anden mobiltelefon eller

• »Dongle disconnected« for Bluetooth-adapteren.

Hvis du inden for 5 minutter igen befinder dig inden for Bluetooth-

rækkevidde, genetableres forbindelsen automatisk og du hører talemed-

delelsen »Phone one connected«, »Phone two connected« eller »Dongle

connected«.

Hvis du i længere end 5 minutter befinder dig uden for Bluetooth-

rækkevidde, afbrydes forbindelsen, og den skal så genetableres manuelt.

For igen at oprette forbindelse til mobiltelefonen:

� Tryk kort på multifunktionsknappen.

Hvis der er oprettet en forbindelse, hører du en af følgende talemedde-

lelser:

• »Phone one connected« for den første mobiltelefon

• »Phone two connected« for den anden mobiltelefon eller

• »Dongle connected« for Bluetooth-adapteren.

1. ”power on“
2. „... connected“

10 m
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Tekniske data

Hovedsæt Presence

Dimensioner (B x H x D) Ca. 51 x 19 x 23 mm 

Vægt, uden ørebøjle Ca. 13 g

Standbytid Op til 14 dage

Taletid Op til 10 timer

Opladningstid for batteriet Ca. 1 time og 20 minutter

Strømforsyning fra batteri 

(monteret)

Lithium-polymer-batteri, 5 V, 

150 mA

Højttalertype Dynamisk, neodymmagnet

Højttalerens frekvensområde 150 – 6.800 Hz (bredbånd)

300 – 3.400 Hz (smalbånd)

100 – 15.000 Hz (A2DP/musik)

Lydtrykniveau Maks. 118 dB SPL (ERP)

Mikrofontype 3 digitale MEMS-mikrofoner

Mikrofonens frekvensområde 150 – 6.800 Hz (bredbånd)

300 – 3.400 Hz (smalbånd)

USB-opladeradapter til bilen Modelnummer: 504570

Indgang: 12-24 V DC/0,5 A

Udgang: 5 V DC/500 mA

Brugstemperatur +10 °C til +40 °C 

Relativ luftfugtighed (drift) 20 til 85 %, ikke kondenserende

Opbevaringstemperatur −20 °C til +60 °C

Relativ luftfugtighed (opbevaring) 10 til 95 %, ikke kondenserende

Bluetooth

Bluetooth Version 4.0/klasse 1

Rækkevidde op til 25 m

(afhængigt af enheden)

Sendefrekvens 2402 MHz til 2480 MHz

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

A2DP (v1.2)

Presence udgangseffekt 6,5 dBm/4,47 mW

BTD 800 USB udgangseffekt 8 dBm/6,30 mW

Presence typisk følsomhed 86 dBm

BTD 800 typisk følsomhed 87 dBm
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Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser Communications A/S yder 24 måneders garanti på dette

produkt. De gældende garantibetingelser findes på internetadressen

www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

Overensstemmelse med følgende direktiver

• WEEE-direktiv (2012/19/EU)

Bortskaf det udtjente produkt ved at aflevere det på den lokale

genbrugsstation.

• Batteridirektiv (2013/56/EU)

De genopladelige batterier i dette produkt kan genbruges. Bort-

skaf defekte produkter inkl. genopladeligt batteri via de officielle

genbrugsstationer eller forhandleren af hensyn til miljøet.

CE-overensstemmelse

• R&TTE-direktiv (1999/5/EF)

• EMC-direktiv (2004/108/EF)

• Lavspændingsdirektiv (2006/95/EF)

• ErP-direktiv (2009/125/EF)

• RoHS-direktiv (2011/65/EU)

Erklæringen findes på internetadressen www.sennheiser.com. Læs de

nationalt gældende bestemmelser inden ibrugtagning!

Varemærke

Betegnelsen Bluetooth samt varemærket Bluetooth tilhører Bluetooth SIG,

Inc. Sennheiser Communications A/S har licens til varemærket.
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