HD 4.40BT

auscultadores sem fios

SCBT6

Manual de instruções

Índice

Índice
Instruções de segurança importantes.......................................................................2
Os auscultadores HD 4.40BT Wireless.......................................................................4
O pacote inclui...............................................................................................................6
Vista geral do produto.................................................................................................7
Vista geral dos auscultadores.................................................................................... 7
Vista geral dos pictogramas....................................................................................... 7
Vista geral das indicações LED................................................................................... 9
Vista geral dos botões...............................................................................................10
Começar a utilizar...................................................................................................... 12
Conceitos básicos de carregamento.......................................................................12
Emparelhar os auscultadores...................................................................................14
Ajustar o aro dos auscultadores..............................................................................18
Utilizar os auscultadores.......................................................................................... 19
Ligar os auscultadores...............................................................................................19
Desligar os auscultadores.........................................................................................19
Ajustar o volume........................................................................................................20
Reproduzir música..................................................................................................... 21
Controlar a reprodução de música..........................................................................22
Fazer chamadas nos auscultadores ....................................................................... 23
Função de controlo de voz........................................................................................25
Utilizar o cabo áudio ................................................................................................ 26
Cuidados e manutenção........................................................................................... 27
Substituir as almofadas............................................................................................27
Armazenamento e manuseamento........................................................................28
Substituir/remover a bateria recarregável...........................................................29
Resolução de problemas........................................................................................... 30
Sair do alcance de transmissão do Bluetooth.......................................................31
Apagar dispositivos emparelhados anteriormente.............................................31
Dados técnicos........................................................................................................... 32
Marcas comerciais..................................................................................................... 33
Conformidade............................................................................................................. 34

HD 4.40BT | 1

Instruções de segurança importantes

Instruções de segurança importantes
XX Leia

integral e atentamente o presente manual de instruções antes de usar
o produto.
XX Inclua sempre o presente manual de instruções quando entregar o produto a
terceiros.
XX Não utilize produtos visivelmente danificados.
XX Use o produto apenas em ambientes em que seja permitida a transmissão
sem fios Bluetooth®.
Evitar prejuízos para a saúde e acidentes
XX Proteja a sua audição contra níveis de volume elevados. Se forem
usados auscultadores com níveis de volume elevados durante
longos períodos de tempo, podem ocorrer danos permanentes na audição.
Os auscultadores Sennheiser apresentam uma qualidade excecional a níveis
de volume baixos e médios.
XX Mantenha os auscultadores a uma distância mínima de 10 cm relativamente a
pacemakers cardíacos e desfibriladores implantáveis. Os auscultadores contêm
ímanes que geram um campo magnético que poderá provocar interferências
com pacemakers cardíacos e desfibriladores implantáveis.
XX Mantenha o produto, acessórios e peças da embalagem fora do alcance de
crianças e animais de estimação de modo a evitar acidentes e riscos de asfixia.
XX Não use os auscultadores em ambientes que exijam atenção especial (por ex.,
no trânsito ou ao realizar trabalhos complicados).
Evitar danos no produto e avarias
XX Para evitar corrosão e deformações, mantenha sempre o produto seco e não o
exponha a temperaturas extremas. A temperatura de funcionamento normal
varia entre 10 e 40 °C.
XX Utilize apenas componentes/acessórios/peças sobressalentes fornecidos ou
recomendados pela Sennheiser.
XX Limpe o produto apenas com um pano seco e suave.
XX Utilize o produto com cuidado e guarde-o num ambiente limpo e isento de
poeira.
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Utilização prevista/responsabilidade
Estes auscultadores sem fios foram idealizados para serem utilizados em dispositivos móveis (por ex., leitores de música portáteis, telemóveis, tablets) que
suportem a comunicação sem fios através de Bluetooth. Os dispositivos Bluetooth
compatíveis incluem aqueles que suportam os seguintes perfis: Perfil de mãos
livres (HFP), Perfil de auscultadores (HSP), Perfil de distribuição avançada de
áudio (A2DP) e Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP).
Considera-se utilização incorreta quando o produto é usado para qualquer aplicação não prevista nos manuais de instruções e guias do produto associados.
A Sennheiser não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de utilizações abusivas ou incorretas deste produto e dos seus componentes/acessórios.
Instruções de segurança para a bateria de polímero de lítio
AVISO
Em casos extremos, a utilização abusiva ou indevida da bateria de polímero de
lítio pode dar origem a:
• explosão
• ignição

• geração de calor ou
• geração de fumo ou gás

Elimine os produtos com baterias recarregáveis incorporadas em
pontos de recolha especiais ou devolva-os ao seu revendedor
especializado.
Utilize apenas pilhas recarregáveis e carregadores recomendados
pela Sennheiser.
Carregue os produtos com baterias recarregáveis incorporadas em
locais com temperaturas ambiente entre 10 e 40 °C.
Desligue os produtos alimentados a bateria após a utilização.
Quando não usar o produto durante longos períodos de tempo,
recarregue as baterias recarregáveis incorporadas com regularidade (de três em três meses, aproximadamente).
Não as aqueça a mais de 70 °C, por ex., não as exponha à luz solar
nem as queime.
Não carregue um produto com baterias recarregáveis incorporadas, se o produto estiver visivelmente danificado.
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Os auscultadores HD 4.40BT Wireless
Os auscultadores HD 4.40BT Wireless oferecem uma excelente qualidade de som
para ouvir diariamente enquanto estiver fora de casa. Estes auscultadores são
a companhia perfeita para os seus dispositivos móveis, proporcionando-lhe um
prazer sonoro inigualável e uma fácil comunicação com a carga da bateria de
grande durabilidade e o design dobrável e robusto.
Características
• Design circum-auricular fechado com tecnologia sem fios Bluetooth®
• Aro dos auscultadores robusto e dobrável para fácil armazenamento em
viagem
• Emparelhamento imediato com dispositivos inteligentes através de NFC
• Até 25 horas de carga da bateria
• Vem acompanhado de um cabo de áudio acoplável, para utilização em
ambientes onde a conectividade Bluetooth® não é permitida
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Bluetooth
Os auscultadores encontram-se em conformidade com os padrões Bluetooth
4.0 e são compatíveis com todos os dispositivos Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0
e 4.0 com os seguintes perfis Bluetooth: HFP (Perfil de mãos livres), HSP (Perfil
de auscultadores), AVRCP (Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo) e A2DP
(Perfil de distribuição avançada de áudio). Os auscultadores proporcionam uma
liberdade sem fios, oferecendo o conforto de mãos livres durante as chamadas
telefónicas ou enquanto estiver a ouvir música.
NFC
Comunicação por campo de proximidade (NFC) é uma tecnologia sem fios de curto
alcance que permite a ligação e a comunicação entre dispositivos eletrónicos que
suportam NFC colocando-os próximos uns dos outros ou com um único toque.
aptX®
Com a codificação de áudio aptX®, pode estar certo de que obtém um som estéreo
cristalino, puro e cheio. Permite-lhe não só ouvir como experienciar e sentir o
som tal como foi criado. Ao utilizar o aptX®, a tecnologia Bluetooth pode agora
oferecer uma qualidade de áudio sem fios indistinguível das ligações com fios
da mais elevada qualidade.
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O pacote inclui
Auscultadores

Bolsa de transporte

Cabo de áudio com conector jack de 2,5 mm e 3,5 mm

Cabo de carregamento USB com conector micro USB

Quick guide

Instruções resumidas

Safety guide

Instruções de segurança

Pode encontrar uma lista de acessórios em www.sennheiser.com. Para informações sobre fornecedores, entre em contacto com o seu parceiro Sennheiser:
www.sennheiser.com > «Parceiro de Vendas».
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Vista geral do produto
Vista geral dos auscultadores
1

2
3

9

0

5
4

6
7
8

1 Aro dos auscultadores

6 Botão de energia

2 Almofadas

7 Botão multifunções

3 Conchas

8 Botões do volume +/-

4 Painel NFC

9 Entrada áudio

5 LED

0 Entrada micro USB

Vista geral dos pictogramas
Pictogramas para pressão de um botão
Pictograma

Significado

1x

Prima e liberte imediatamente o botão

2x

Prima duas vezes o botão

5s

Prima o botão e mantenha premido durante 5 segundos
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Pictogramas para o LED
Pictograma

Significado
O LED ilumina-se
Os intervalos indicam intermitência
O LED ilumina-se/pisca continuamente
O tempo durante o qual o LED se ilumina antes de piscar

3s

Exemplos de pictogramas que podem ser utilizados neste manual:
Pictograma

Significado
O LED pisca continuamente

5m

3s
2s

2s

O LED ilumina-se durante 3 segundos, depois apaga-se
e repete a sequência
O LED ilumina-se, depois apaga-se durante 2 segundos
e repete a sequência
O LED ilumina-se continuamente

1s

O LED pisca continuamente a azul e a vermelho por
segundo

O pictograma «i»
As notas assinaladas com o pictograma «i» fornecem informações úteis
sobre a utilização dos auscultadores.
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Vista geral das indicações LED
Indicações LED durante o funcionamento
LED

Significado
Os auscultadores ligam-se
O emparelhamento com ou a ligação a um
dispositivo foi bem-sucedida
Os auscultadores desligam-se
Os auscultadores estão desconectados do
dispositivo
Os auscultadores estão fora do alcance
Bluetooth do dispositivo

1s

2s

2s

O emparelhamento com um dispositivo não
foi bem-sucedido
Os auscultadores encontram-se em modo de
emparelhamento
O dispositivo ou dispositivos foram removidos
com sucesso dos auscultadores
Os auscultadores estão no modo inativo
(os auscultadores estão emparelhados, mas
não estão ligados ao dispositivo)

Indicações LED durante chamadas
LED

Significado
Receção de chamada
Receção de chamada com a bateria quase
esgotada
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Vista geral dos botões
Botão de energia
Premir
button

Função

Página

Liga e desliga os auscultadores

19

2s

Botão multifunções
Premir
1x

2x

2s
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Função

Página

Atende/termina uma chamada

23

Atende uma chamada e retém a chamada ativa

23

Reproduz/pausa uma faixa

22

Remarca o último número marcado

24

Retém/liberta uma chamada

23

Atende uma chamada e termina a chamada ativa

23

Alterna entre 2 chamadas ativas

23

Rejeita uma chamada

23

Ativa o controlo de voz

25

Transfere uma chamada entre o smartphone e os
auscultadores

24

Reproduz a faixa seguinte

22

Reproduz a faixa anterior

22

Recua uma faixa

22

Avança uma faixa rapidamente

22

Vista geral do produto

Botões do volume +/Premir
1x

Função

Página

Aumenta/diminui o volume

19

+
-
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Começar a utilizar
Conceitos básicos de carregamento
2h

Um ciclo de carregamento completo demora cerca de 2 horas. Antes de utilizar os
auscultadores pela primeira vez, carregue-os durante um ciclo de carregamento
completo sem interrupção.
Quando a bateria estiver quase vazia ou quando os auscultadores estiverem a ser
carregados, as luzes LED acendem-se ou piscam, conforme o indicado na tabela
seguinte, e uma voz anuncia o estado de carregamento da bateria. Quando a
carga da bateria diminui para um nível baixo, uma mensagem de voz pede-lhe
que recarregue os auscultadores.
É recomendável recarregar os auscultadores utilizando apenas o cabo USB
fornecido. Se recarregar os auscultadores utilizando um adaptador de alimentação
USB externo, é recomendável que utilize um adaptador com uma potência de
saída nominal de 500 mA ou superior.
LED

5m
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Significado
A bateria está quase vazia
(menos de 2 % carregada)
A bateria está menos de 11 %
carregada
A bateria está menos de 23 %
carregada
A bateria está menos de 45 %
carregada
A bateria está mais de 45 %
carregada
A bateria está totalmente
carregada

Mensagem de voz
«recharge headset»
«less than 2 hours
play time»
«between 2 and 6 hours
play time»
«between 6 and 12 hours
play time»
«more than 12 hours
play time»
«more than 12 hours
play time»

Começar a utilizar

Carregar os auscultadores
1. Ligue o conector micro USB do cabo de carregamento à entrada micro USB dos
auscultadores.
2. Ligue o conector USB à porta USB do seu computador. Se estiver a utilizar
um adaptador de alimentação externo, ligue o conector USB ao adaptador
de alimentação ou ao adaptador USB para carregador de isqueiro e ligue-o à
fonte de alimentação.
O LED pisca/acende-se, dependendo da carga da bateria dos auscultadores.
Os auscultadores utilizam uma tecnologia inteligente para o carregamento da
bateria que evita sobrecarga.
1

2

*

*

CHARGING TIME

*

2h
* Accessories not included.

Indicador da carga da bateria no seu dispositivo
A carga da bateria dos seus auscultadores também pode ser apresentada no ecrã
do seu smartphone ou dispositivo.
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Emparelhar os auscultadores
ATENÇÃO
Perigo de avaria!
As ondas de rádio transmitidas pelos telemóveis podem afetar
o funcionamento de dispositivos sensíveis e desprotegidos.
XX

Efetue chamadas com os auscultadores apenas em locais onde
o Bluetooth é permitido.

Os auscultadores HD 4.40BT Wireless estão em conformidade com o padrão
Bluetooth 4.0. Para que os dados possam ser transmitidos sem fios via Bluetooth,
terá de emparelhar os auscultadores com um dispositivo compatível com
Bluetooth que suporte os seguintes perfis:
Perfil de mãos livres (HFP)
Perfil de auscultadores (HSP)
XX Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP)
XX Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP)
Quando ligar os auscultadores pela primeira vez, eles passam automaticamente
para o modo de emparelhamento. Se os auscultadores já tiverem sido
emparelhados com alguns dispositivos, quando ligados, eles tentam conectar-se
automaticamente ao dispositivo Bluetooth que foi ligado mais recentemente.
Os auscultadores podem guardar os perfis de conexão de até oito dispositivos
Bluetooth ou smartphones.
XX
XX

Pode emparelhar os auscultadores instantaneamente com o seu dispositivo se
o dispositivo suportar a função NFC.

paired +
connected
paired
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Emparelhar os auscultadores com um dispositivo Bluetooth utilizando a
função NFC
As secções que se seguem descrevem, recorrendo a um smartphone como exemplo,
como emparelhar os seus auscultadores HD 4.40BT Wireless com um dispositivo
Bluetooth utilizando a função NFC. Se as instruções fornecidas não funcionarem
no seu dispositivo, proceda conforme o descrito no manual de instruções do
dispositivo.
Pode emparelhar os auscultadores com outros dispositivos utilizando a função
NFC, independentemente de estes estarem ligados ou desligados.
1. Ative a função NFC no seu smartphone.
2. Coloque o smartphone perto do painel NFC na concha esquerda dos
auscultadores.
Ouvirá a mensagem de voz «power on» e um sinal sonoro. O LED pisca a azul
e a vermelho.
3. Clique em «Yes» se a caixa de diálogo de confirmação do emparelhamento for
apresentada no ecrã do seu smartphone (este passo pode variar consoante
o seu smartphone).
Se o emparelhamento tiver sido bem-sucedido, ouvirá a mensagem de voz
«connected». O LED pisca a azul 3 vezes.

1

Left L

2

scan
Menu
NFC on
NFC off

3
1s

1s

Connect to Bluetooth device?

Yes
No

› connected ‹
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Emparelhar os auscultadores com um dispositivo Bluetooth
Certifique-se de que os auscultadores se encontram a um alcance de 20 cm do
seu smartphone durante este procedimento.
1. Ligue os auscultadores (ver página 19).
–– Se emparelhar os auscultadores com o dispositivo pela primeira vez, eles
passam automaticamente para o modo de emparelhamento.
–– Se os auscultadores não passarem automaticamente para o modo de
emparelhamento, desligue os auscultadores e prima novamente o botão
de energia durante 4 segundos ou até ouvir a mensagem de voz «power
on» e um sinal sonoro.
O LED pisca a azul e a vermelho. Os auscultadores encontram-se em modo de
emparelhamento.
2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.
3. No seu smartphone, inicie a procura de dispositivos Bluetooth.
São apresentados todos os dispositivos Bluetooth nas proximidades do seu
smartphone.
4. Na lista dos dispositivos Bluetooth encontrados, selecione «HD 4.40BT».
Se necessário, introduza o código PIN predefinido «0000».
Se o emparelhamento tiver sido bem-sucedido, ouvirá a mensagem de voz
«connected». O LED pisca a azul 3 vezes.

1
› power on ‹
2s

1s

1s

20 cm

2

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

3

Menu
Add Device

4
HD 4.40BT
HD 4.40BT
Keyword: 0000
› connected ‹

16 | HD 4.40BT

Começar a utilizar

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

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off
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Ajustar o aro dos auscultadores
Para obter uma boa qualidade de som e o melhor conforto de utilização possível,
pode ajustar a posição da almofada no aro dos auscultadores, adequando-a
melhor ao tamanho da sua cabeça.
Coloque os auscultadores de forma a que o aro fique bem assente sobre a
cabeça.
XX Ajuste a localização das almofadas, movendo as conchas para cima e para baixo
na zona de ajuste no aro dos auscultadores até:
–– as suas orelhas ficarem confortavelmente cobertas pelas almofadas,
–– sentir uma pressão suave e uniforme à volta das orelhas,
–– estar garantido um ajuste perfeito do aro na cabeça.
XX
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Utilizar os auscultadores
Ligar os auscultadores
AVISO
Perigo devido a níveis de volume elevados!
Ouvir com níveis de volume elevados durante períodos prolongados
de tempo pode provocar danos permanentes na audição.
Antes de colocar os auscultadores, ajuste o volume para um nível
reduzido.
XX Não se exponha continuamente a níveis de volume elevados.
XX

XX

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

2s

› power on ‹
› connected ‹

Desligar os auscultadores
XX

Prima o botão de energia durante 2 segundos.
Ouvirá a mensagem de voz «power off» e o LED pisca 3 vezes a vermelho.

2s

› power off ‹
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Ajustar o volume
AVISO
Perigo devido a níveis de volume elevados!
Ouvir com níveis de volume elevados durante períodos prolongados
de tempo pode provocar danos permanentes na audição. Alternar
entre fontes de áudio pode causar aumentos do volume extremos
que podem danificar permanentemente a audição.
Antes de colocar os auscultadores e de alternar entre fontes de
áudio, ajuste o volume para um nível reduzido.
XX Não se exponha continuamente a níveis de volume elevados.
XX

Pode ajustar o volume para a música e chamadas.
XX

Prima os botões do volume +/- uma vez para aumentar ou diminuir o volume.
Ouvirá um sinal sonoro. Quando atingir o volume máximo, ouvirá um som de
alerta.

Premir

Função

Sinal

1x

Aumenta o volume

«sinal sonoro»

Diminui o volume

«sinal sonoro»

1x

20 | HD 4.40BT

Reproduzir música

Reproduzir música
Se a sua fonte de áudio suportar o codec de áudio aptX®, os HD 4.40BT Wireless
reproduzem a sua música automaticamente sem fios numa qualidade áudio
aptX® impressionante. Se a sua fonte de áudio não suportar aptX®, os HD 4.40BT
Wireless reproduzem a sua música com a qualidade áudio normal.
Para emparelhar/ligar os seus auscultadores com/ao smartphone, consulte a
página 14.
XX Ouça música no seu smartphone.
A música é reproduzida através dos auscultadores HD 4.40BT Wireless.
XX
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Controlar a reprodução de música
As funções de música seguintes só estão disponíveis quando os auscultadores e
o seu dispositivo forem conectados via Bluetooth. Alguns smartphones, leitores
ou aplicações de música poderão não suportar todas as funções.
Reproduzir/pausar uma faixa
XX Prima rapidamente o botão multifunções.
Premir

Função

1x

Reproduz ou pausa a música

Reproduzir a faixa seguinte/anterior
XX Empurre o botão multifunções para cima ou para baixo.
Empurrar

Função
Reproduz a faixa seguinte da lista de
reprodução

Reproduz a faixa anterior da lista de
reprodução

Avançar rapidamente ou recuar uma faixa
XX Empurre continuamente o botão multifunções para cima ou para baixo.
Empurrar

Função
Avança a faixa rapidamente

Recua a faixa
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Fazer chamadas nos auscultadores
As funções de chamada seguintes só estão disponíveis se os auscultadores e o
smartphone forem conectados via Bluetooth. Alguns smartphones poderão não
suportar todas as funções.
Efetuar uma chamada
XX Marque o número desejado no seu smartphone.
Se o seu smartphone não transferir as chamadas automaticamente para os
auscultadores, selecione os HD 4.40BT Wireless como fonte de áudio no seu
smartphone (consulte o manual de instruções do seu smartphone,
se necessário).
Atender/rejeitar/terminar uma chamada
Se os seus auscultadores estiverem conectados a um smartphone e receber uma
chamada, ouvirá um toque nos auscultadores e o LED pisca a azul. Se a carga da
bateria dos auscultadores estiver fraca, o LED pisca a vermelho.
Se estiver a ouvir música quando receber uma chamada, a música é interrompida
até terminar a chamada.
XX

Prima ou empurre o botão multifunções da forma correspondente:

Premir

Função

Mensagem de voz
Atende uma chamada

1x

Termina uma chamada «call ended»

2

1
HOLD

Atende uma chamada
e retém a chamada
ativa
Rejeita uma chamada

«call rejected»

2s

2

1

Coloca a chamada em
espera

2x
HOLD

2

2
HOLD

Rejeita uma chamada
nova e continua a
chamada ativa

1

1

Atende uma chamada
e termina a chamada
ativa
Alterna entre
2 chamadas ativas
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Transferir uma chamada para os/dos auscultadores
Depois de estabelecida a ligação, pode transferir a chamada entre os auscultadores e o smartphone.
XX

Prima o botão multifunções e mantenha premido durante 2 segundos.

Premir

Função
Transfere uma chamada dos auscultadores
para o smartphone

2s

Transfere uma chamada do smartphone para
os auscultadores

Remarcar
A função de remarcação deve ser suportada pelo seu dispositivo Bluetooth
ou smartphone (com o perfil HFP). Esta função pode ter de ser ativada no seu
smartphone.
Pode utilizar esta função quando os auscultadores não estiverem a reproduzir
música ativamente ou forem utilizados para fazer chamadas.
XX

Prima duas vezes o botão multifunções, rapidamente.

Premir
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Função

Mensagem de voz

2x

Remarca o último número
marcado

«redialing»

1x

Cancela a remarcação

«call ended»

Fazer chamadas nos auscultadores

Função de controlo de voz
A função de controlo de voz só é suportada por smartphones Bluetooth com
perfil HFP.
Pode utilizar esta função quando os auscultadores não estiverem a reproduzir
música ativamente ou forem utilizados para fazer chamadas.
1. Prima o botão multifunções e mantenha premido durante 2 segundos.
Premir
2s

Função

Mensagem de voz
Inicia o controlo de voz

«voice dialing»

2. Enuncie o seu comando de voz, como «Call Jane».
O smartphone Bluetooth faz a chamada para Jane.
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Utilizar o cabo áudio
Utilize o cabo de áudio para ouvir música quando os auscultadores estiverem a ficar
sem bateria ou quando a transmissão Bluetooth for limitada ou não for permitida.
Os auscultadores desligam-se imediatamente assim que o cabo de áudio é ligado
à entrada áudio.

Introduzir o cabo de áudio
1. Insira o conector jack de 2,5 mm na entrada áudio dos auscultadores.
O Bluetooth é desativado.
2. Ligue o conector jack de 3,5 mm à saída áudio do seu smartphone.
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Cuidados e manutenção
ATENÇÃO
Os líquidos podem danificar o sistema eletrónico do produto!
A penetração de líquidos na carcaça do produto pode provocar
curtos-circuitos e danificar o sistema eletrónico.
Mantenha todos os líquidos afastados deste produto.
XX Não utilize quaisquer solventes ou produtos de limpeza.
XX

Substituir as almofadas
For motivos de higiene, deve substituir as almofadas com alguma regularidade.
Poderá obter almofadas de substituição no seu parceiro Sennheiser local.
1. Puxe levemente a almofada para fora da concha até esta ser desacoplada.
2. Fixe a nova almofada introduzindo a banda de fixação no espaço da concha.
Certifique-se de que a costura na almofada está na parte de baixo.

1

2
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Armazenamento e manuseamento
Para manter os auscultadores em boas condições e evitar cortes e riscos, dobre
as conchas para dentro no sentido do aro dos auscultadores e guarde-os num
estojo quando não estiver a utilizá-los ou durante o transporte.
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Cuidados e manutenção

Substituir/remover a bateria recarregável
ATENÇÃO
Risco de danificar o produto!
Durante o período de garantia, a bateria recarregável só pode ser substituída
por um centro de assistência Sennheiser autorizado, caso contrário, a garantia
será anulada.
XX

Entre em contacto com o centro de assistência Sennheiser, se a bateria recarregável tiver de ser substituída ou removida. Para encontrar um parceiro de
assistência Sennheiser no seu país, visite www.sennheiser.com.

Fora do período de garantia, as baterias recarregáveis podem ser substituídas ou
removidas por qualquer centro de assistência qualificado, de forma apropriada.
O parceiro de assistência Sennheiser disponibiliza aos centros de assistência
qualificados instruções sobre como substituir ou remover as baterias.
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Resolução de problemas
Problema

Possível causa

Possível solução

Os auscultadores não
ligam

A bateria está esgotada

Carregue os auscultadores 13

A bateria está completamente esgotada/
inutilizada

Visite um centro de
assistência Sennheiser
autorizado para substituir
a bateria

Sem sinal de
áudio

Os auscultadores não
estão emparelhados
com o seu dispositivo

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

14

Volume demasiado
baixo

Aumente o volume

20

Os auscultadores estão Ligue os auscultadores
desligados
Os auscultadores não
conectam

Página

19

O emparelhamento não Verifique se o seu smart
funciona
phone suporta o perfil de
Bluetooth HSP ou HFP
O smartphone está
desligado

Ligue o smartphone

O Bluetooth encontra-se desativado no
seu smartphone

Ative o Bluetooth no seu
smartphone

Os auscultadores não
respondem
à pressão de
nenhum botão

Os auscultadores não
estão a funcionar corretamente

Reinicie os auscultadores,
desligando-os e ligando-os novamente

Sem sinal de
áudio

Os auscultadores não
estão emparelhados
com o seu dispositivo

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

Volume demasiado
baixo

Aumente o volume

19

Os auscultadores estão Ligue os auscultadores
desligados
Os auscultadores não
passam automaticamente
para o modo
de emparelhamento

Provavelmente, os
auscultadores foram
emparelhados com
outros dispositivos
anteriormente

Desligue os auscultadores e prima o botão
de energia durante
4 segundos

16

Caso detete um problema não enumerado nesta tabela ou caso as soluções
apresentadas não funcionem, entre em contacto com um parceiro de assistência
Sennheiser autorizado para obter assistência.
Para encontrar um parceiro de assistência Sennheiser no seu país, visite
www.sennheiser.com.
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Sair do alcance de transmissão do Bluetooth
As chamadas e transmissão sem fios só são possíveis dentro do alcance de
transmissão do Bluetooth do seu smartphone. O alcance de transmissão depende
em grande parte das condições ambientais, tais como espessura da parede,
composição da mesma, etc. Sem obstáculos, o alcance de transmissão da maioria
dos smartphones e dispositivos Bluetooth atinge até 10 metros.
Se os auscultadores saírem do alcance de transmissão de Bluetooth do smart
phone, a qualidade do som deteriora-se e ouvirá a mensagem de voz «lost connection». Neste momento, a conexão fica completamente interrompida. Pode restabelecer a ligação se entrar novamente no alcance de transmissão do Bluetooth,
ouvindo a mensagem de voz «connected».
XX

Para restabelecer a ligação, prima o botão multifunções.

Apagar dispositivos emparelhados anteriormente
XX

Configure os auscultadores para o modo de emparelhamento, consulte a
página 16.
Os auscultadores encontram-se em modo de emparelhamento.

XX

Prima em simultâneo o botão multifunções e o botão de energia durante
4 segundos.
O LED pisca 3 vezes a roxo. Os auscultadores são desconectados
permanentemente de todos os dispositivos e passam de imediato para o modo
de emparelhamento.
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Dados técnicos
HD 4.40BT
Tipo de auscultador
Resposta em frequência
Princípio transdutor
Sensibilidade (microfone)

fechado, circum-auricular
18 a 22 000 Hz
dinâmico
100 a 10 000 Hz

Nível de pressão sonora (SPL)
Impedância

113 dB (1 kHz / 1 Vrms)
18 Ω

THD (1 kHz, 100 dB)
Padrão de captação
Potência de entrada

< 0,5 %
microfones omnidirecionais duplos
3,7 V CC, 600 mAh: bateria de polímero
de lítio recarregável incorporada
5 V CC, 400 mA: carregamento USB
25 horas
aprox. 2 horas
aprox. 225 g
polímero de lítio
versão Bluetooth 4.0/emparelhamento
por NFC
cabo de áudio de 1,4 m, ficha angular de
3,5 mm, dourado
cabo de carregamento USB

Tempo de funcionamento
Tempo de carregamento
Peso
Bateria
Conectividade
Cabo de áudio
(opcional/destacável)
Conector
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Marcas comerciais
A Sennheiser é uma marca registada da Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
A marca nominativa e logótipos Bluetooth® são marcas registadas da propriedade
da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da Sennheiser
electronic GmbH & Co. KG é feita sob licença.
A N-Mark é uma marca comercial ou marca comercial registada da NFC Forum,
Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
A marca aptX e o logótipo aptX são marcas comerciais da CSR plc ou de uma das
empresas do grupo e podem estar registadas numa ou em mais jurisdições.
Outros nomes de produtos e de empresas mencionados neste manual de
instruções/instruções de segurança podem ser marcas comerciais ou marcas
comerciais registadas dos respetivos proprietários.
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Conformidade
Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos
aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

02562-17-07356
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção
contr interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
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