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Instruções de segurança importantes

Instruções de segurança importantes
왘 Antes de utilizar o produto, leia o presente manual de instruções com
atenção e na íntegra.
왘 Sempre que der o produto a terceiros, inclua este manual de instruções.
왘 Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.
Evitar danos para a saúde e acidentes
왘 Não utilize o produto com volume muito alto durante muito tempo de
modo a evitar danos na audição.
왘 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.
왘 Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance das
crianças e animais domésticos a fim de evitar acidentes e o perigo de
asfixia.
왘 Nunca utilize o produto em situações que requeiram a sua particular
atenção.
Evitar danos no produto e interferências
왘 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.
왘 Utilize, exclusivamente, os aparelhos adicionais/acessórios fornecidos
ou recomendados pela Sennheiser.
왘 Use apenas um pano seco e macio para limpar o produto.
왘 Retire o alimentador de ficha da tomada para desligar o produto da
rede.
왘 Nunca ligue os contactos do produto em curto-circuito. Preste atenção
para não deixar objectos metálicos (como, por ex., agrafos, ganchos de
cabelo, brincos) entrar em contacto com as interfaces e os contactos.
왘 Utilize a base para carregar exclusivamente micro-auscultadores da
série SD.
Utilização adequada/responsabilidade
O sistema de micro-auscultadores foi concebido para realizar chamadas
telefónicas e para a entrada e saída áudio em conjunto com um
computador (VoIP) e/ou telefone para utilização profissional no escritório
ou call center.
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. Neste
caso, o risco é suportado pelo utilizador.
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 acumuladores descarregados ou antigos, nem
por danos que advenham do facto de não ter sido respeitado o alcance
máximo da emissão DECT.
As bases US utilizam frequências de transmissão especiais que fora dos
EUA são utilizadas de forma diferente, não sendo por isso autorizadas.
왘 Utilize as bases SD BS US apenas nos EUA.
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Material fornecido e vista geral da série SD

Material fornecido e vista geral da
série SD
A série SD permite combinar bases (BS) e micro-auscultadores (HS) para
diferentes requisitos individuais. Os micro-auscultadores e as bases
indicadas são compatíveis entre si. As bases da série SD identificadas coma
a sigla ML estão optimizadas para o Microsoft Lync™.
Em função do produto adquirido, o kit fornecido inclui uma base e/ou um
micro-auscultador com os respectivos acessórios.

Bases com componentes
SD BS

para telefone de rede fixa e computador

SD BS ML

para telefone de rede fixa e computador, optimizado
para o Microsoft Lync

SD BS USB

para computador

SD BS USB ML

para computador, optimizado para o Microsoft Lync

SD BS Phone

para telefone de rede fixa

SD BS
SD BS ML
Phone

USB

Safety
Guide
Quick
Guide

SD BS USB
SD BS USB ML

USB

SD BS Phone

Phone
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Material fornecido e vista geral da série SD

Micro-auscultadores com componentes
SD Office – HS

monoaural, com várias versões de porte

SD Pro1 – HS

monoaural, com aro

SD Pro2 – HS

binaural, com aro

SD Office – HS

SD Pro1 – HS

Quick
Guide

SD Pro2 – HS
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Vista geral das bases

Vista geral das bases
Vista geral do lado da frente
SD BS
SD BS ML

SD BS USB
SD BS USB ML

쐇
쐃

쐋
쐏

SD BS Phone

쐏
쐃

쐄

쐃 Botão PC com LED

쐏 Botão Telefone com LED

쐇 Contactos de carregamento

쐄 LED Pilha acumuladora

쐋 LED de ligação

Vista geral do lado de trás
SD BS
SD BS ML

SD BS USB
SD BS USB ML

SD BS Phone
DC
et

Phon

e

PC

ACC

ds
Hea

쐂 쐆

쐊

쐎 쐅

쐂 Tomada Phone

쐎 Tomada DC IN

쐆 Tomada Handset

쐅 Porta USB PC

쐊 Tomada ACC
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Vista geral das bases

Vista geral da parte de baixo
SD BS
SD BS ML

쐈

SD BS USB
SD BS USB ML

쐉

씈
씉

SD BS Phone
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쐈 Interruptores DIP 1 a 6

씈 Botão rotativo Microfone

쐉 Botão Set

씉 Interruptor ABC

Ligar a base

Ligar a base
Pode utilizar o sistema de micro-auscultadores com o seu telefone de rede
fixa e/ou com o computador. Em ambos os casos é a base que controla
a comunicação sem fios aos micro-auscultadores.

왘 Instale a base a uma distância mínima de 15 cm do telefone de rede
fixa.

Ligar a base à rede eléctrica
1 Ligue o conector do alimentador à tomada amarela DC IN. Ligue
o alimentador a uma tomada eléctrica.
2 A ligação LED

acende-se a vermelho.

1

one

2

Hea

dset

SD BS
SD BS ML

ACC
N
DC I

PC

Desligar a base da rede eléctrica
왘 Retire o alimentador da tomada eléctrica se não utilizar o produto
durante um longo período de tempo.
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Ligar a base

Ligar a base a um telefone de rede fixa
Tipo de ligação

Página

Ligação a um telefone de rede fixa sem entrada para

8

A micro-auscultador

Ligação a um telefone de rede fixa com entrada para

9

B micro-auscultador
C

Ligação de um atendedor à distância mecânico opcional

9

왘 Verifique que tipo de ligação é adequada para o seu telefone.
왘 Siga as instruções apresentadas no capítulo correspondente.

A

Ligar a base a um telefone de rede fixa sem entrada para microauscultador
1 Retire o cabo do auscultador do telefone de rede fixa e ligue-o na
tomada cinzenta Handset da base.
2 Ligue o cabo do telefone na tomada do cabo de auscultador do telefone
e na tomada verde Phone da base.
3 Com um objecto pontiagudo (por ex., uma esferográfica), prima os
interruptores DIP 1 e 2 para a posição ilustrada.
1

ne
Pho

He a

ACC

dset

DC

PC

2

ne
Pho

3
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H

set
ead

ACC

N
DCDIC

Ligar a base

B

Ligar a base a um telefone de rede fixa com entrada para microauscultador
1 Ligue o cabo do telefone na tomada para micro-auscultadores do seu
telefone de rede fixa e na tomada verde Phone da base.
2 Com um objecto pontiagudo (por ex., uma esferográfica), prima os
interruptores DIP 1 e 2 para a posição ilustrada.
1

ne
Pho

H

set
ead

ACC

DC

2
PC
DC

Pho

C

ne

dset
Hea

ACC

Ligar a base a um atendedor à distância mecânico opcional
O atendedor à distância mecânico Sennheiser HSL 10 pode ser adquirido
como acessório opcional no seu distribuidor Sennheiser. Este acessório
permite atender chamadas mesmo quando não se encontra no local.
왘 Ligue a base conforme descrito no capítulo A ou B .
왘 Ligue o atendedor à distância na tomada ACC.
왘 Ligue o atendedor à distância ao seu telefone de rede fixa. Para mais
informações, consulte o manual de instruções do HSL 10.

H ea

dset

ACC
DC IN

PC

PC

Phon

e

Head

set

ACC

DC
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Ligar a base

Ligar a base a um controlador electrónico de microauscultadores opcional (EHS)
Os cabos de ligação EHS e os cabos de adaptação para protocolos
específicos de fabricantes podem ser adquiridos como acessório opcional
no seu distribuidor Sennheiser. As instruções resumidas correspondentes
são fornecidas juntamente com o cabo ou podem ser encontradas na
respectiva página do produto no site de Internet www.sennheiser.com/
cco.
Neste capítulo é descrita, a título de exemplo, a ligação da base a um
controlador electrónico de micro-auscultadores utilizando cabos de
adaptação Siemens e Alcatel.
1 Ligue o telefone de rede fixa à base.
2 Com um objecto pontiagudo (por ex., uma esferográfica), prima o interruptor DIP para a posição ilustrada.
Siemens, Agfeo, Aastra, Auerswald, etc.
1

PC

2

Phon

e

set
Head

ACC

DC

Alcatel
1

PC

2

Phon

e

set
Head

ACC

DC

Uma vista geral dos cabos de adaptação e de ligação disponíveis
pode ser encontrada na página do produto da série SD no site
da Internet www.sennheiser.com/cco ou no seu distribuidor
Sennheiser.
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Ligar a base

Ligar a base a um computador
왘 Ligue o cabo USB à tomada cor-de-laranja PC da base e a uma porta
USB livre do seu computador. O seu sistema operativo reconhece
o dispositivo USB áudio «Sennheiser DECT» e instala os controladores
necessários.

He

t
adse

ACC

DC

PPCC

PC
DC

Pho

ne

dset
Hea

ACC

Software informático da Sennheiser
Beneficie mais dos seus produtos Sennheiser com o software informático
gratuito da Sennheiser. O Sennheiser-Updater permite, por exemplo,
atualizar com facilidade o software do produto. Para mais informações,
consulte-nos em: www.sennheiser.com/cco/software.
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Carregar o micro-auscultador

Carregar o micro-auscultador
Antes da primeira utilização, carregue a pilha acumuladora durante um
mínimo de 20 minutos. Um processo de carregamento completo demora
aprox. 60 minutos.
Carregar o micro-auscultador na base
왘 Coloque o micro-auscultador no suporte magnético da base.
O LED Micro-auscultador acende-se a azul e a pilha recarregável é
carregada. O LED de pilha recarregável da base sinaliza o estado de
carregamento.

25% 50% 75% 100%

SD Office – HS

SD Pro1 – HS

SD Pro2 – HS

Durante o primeiro carregamento, é possível que demore até 5 minutos até
o LED Headset se acender a azul.

Segmento do LED
(branco = aceso)

Corresponde a um tempo de
conversação de

Tempo de
carregamento
necessário

banda larga

banda estreita

aprox. 10 min

aprox. 2 horas

aprox. 3 horas

aprox. 20 min

aprox. 4 horas

aprox. 6 horas

aprox. 40 min

aprox. 6 horas

aprox. 9 horas

aprox. 60 min

aprox. 8 horas

aprox. 12 horas

Se o micro-auscultador estiver fora do alcance da base, ele desligase passados 30 minutos para poupar a pilha recarregável.

12 | SD Series – Setup Guide

Carregar o micro-auscultador

Carregar o micro-auscultador através do carregador de microauscultadores CH 10
No seu distribuidor Sennheiser pode ser adquirido como acessório opcional
o carregador de micro-auscultadores Sennheiser CH 10, com o qual
é possível carregar micro-auscultadores adicionais da série SD.
SD Office – HS

SD Pro1 – HS

SD Pro2 – HS

왘 Para mais informações, consulte o manual de instruções do CH 10.
Carregar, simultaneamente, vários micro-auscultadores
Como acessório opcional, pode ser adquirida no seu distribuidor
Sennheiser a base de carregamento USB MCH 7, com a qual, em conjunto
com o carregador CH 10 USB, é possível carregar até 7 micro-auscultadores
em simultâneo.

MCH 7

CH 10 USB

왘 Para mais informações, consulte o manual de instruções da MCH 7.
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Testar o sistema de micro-auscultadores e a qualidade do som

Testar o sistema de micro-auscultadores
e a qualidade do som
Adaptar o sistema de micro-auscultadores com os
interruptores DIP
1 Prima o botão Ligação do micro-auscultador para terminar a ligação
entre a base e o micro-auscultador.
Os LEDs do micro-auscultador e da base apagam-se.
2 Mova os interruptores DIP com um objecto pontiagudo para a posição
desejada.
Extra
Settings

3

4

5

6

Sho

MS
rt R H
a
nge
Au
to L
ink
Nar
O
row N
ban
d
Lim
iter

2

Fas

t Li

nk

DH
SG

1

Lon

Han

dse
t Li
fte
r
gR
ang
Au
e
to L
Wid ink O
FF
eb
Sta and
nda
rd

1

2

Configurar o atendedor à distância – interruptores DIP 1 e 2
Os interruptores 1 e 2 estão atribuídos apenas nas bases SD BS, SD BS ML
e SD BS Phone.
Posição
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Função
Atendimento manual
Accionar o auscultador manualmente ou com atendedor à distância (Sennheiser HSL 10).
Atendedor electrónico com protocolo DHSG
Controlo de chamadas através do sistema de microauscultadores.
Para estabelecimento rápido da ligação, ver Fast Link.
Atendedor electrónico com protocolo MSH
Controlo de chamadas através do sistema de microauscultadores.
Fast Link para protocolo DHSG e atendedor à
distância HSL 10
Recomendado para pessoas que fazem muitas
chamadas. Baixa duração da pilha recarregável.
Estabelecimento rápido da ligação sem atraso através
de ligação em espera.

Testar o sistema de micro-auscultadores e a qualidade do som

Regular o alcance de radiofrequência – interruptor DIP 3
Se estiverem a ser usados muitos sistemas DECT muito perto uns dos
outros, podem ocorrer interferências nos sinais. Neste caso, altere
o alcance de radiofrequência.
Posição

Função
Alcance de radiofrequência padrão

Alcance de radiofrequência reduzido
Evitar sobreposições com outros sistemas DECT
Alcance de aprox. 10 m em edifícios
Estabelecer automaticamente a ligação entre o micro-auscultador
e a base (Auto Link) – interruptor DIP 4
Posição

k

Auto Lin

Função
Estabelecimento manual da ligação
Ao tirar o micro-auscultador da base, é necessário
estabelecer manualmente a ligação entre o microauscultador e a base.
Estabelecimento automático da ligação – Auto Link
Ao tirar o micro-auscultador da base, é estabelecida
automaticamente a ligação entre o micro-auscultador e a base.

SD Office – HS
SD Pro1 – HS
SD Pro2 – HS

Alternar entre banda larga e banda estreita – interruptor DIP 5
Posição

Função
Transmissão áudio na banda larga
Adaptação automática da frequência de chamadas
de banda larga e banda estreita. A banda larga é
suportada, por ex., pelo Skype e permite uma
elevada qualidade de voz.
Autonomia da pilha recarregável: 8 horas
Transmissão áudio na banda estreita
Autonomia da pilha recarregável: 12 horas

Definir o limite de volume – interruptor DIP 6
Posição

Função
Limite padrão

Volume limitado (cf. prescrições específicas do país)
•

Versão AU: segundo a directiva AS/ACIF
G616:2006

•

Versão EUA: segundo a directiva 2003/10/EC
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Testar o sistema de micro-auscultadores e a qualidade do som

Adaptar o sinal áudio com a ajuda do sinal de
desimpedido
1 Coloque o micro-auscultador e prima o botão Telefone

da base.

2 Prima o botão Ligação no micro-auscultador. A ligação LED
se a azul.

acende-

3 Levante o auscultador do telefone. Ouvirá um sinal de desimpedido.
4 Seleccione a posição A , B ou C, na qual consegue ouvir um sinal de
desimpedido nítido e claro no micro-auscultador.

16 | SD Series – Setup Guide

1

2

3

4

Testar o sistema de micro-auscultadores e a qualidade do som

Ajustar o volume de transmissão
Ajustar o volume do microfone para a transmissão telefónica
O ajuste do botão rotativo para a «posição 4» é adequado para a maioria
dos telefones de rede fixa.
왘 Ligue para alguém que o possa auxiliar a ajustar de forma óptima
a sensibilidade do microfone.
왘 Use o botão rotativo do microfone para ajustar a sensibilidade do
microfone até o seu interlocutor ouvir a sua voz com um volume
agradável.

Ajustar o volume do microfone para a transmissão USB
Alguns softphones ajustam a sensibilidade do microfone automaticamente.
왘 Active esta função para utilizar o microfone de forma optimizada ou
ajuste a sensibilidade do microfone no seu sistema operativo até o seu
interlocutor ouvir a sua voz com um volume agradável (ver função de
ajuda do sistema operativo).

Ajustar a transmissão áudio automática «Auto Audio»
Com a função «Auto Audio», são transmitidos automaticamente sinais
áudio, por exemplo, do Windows Media Player ou do iTunes para
o micro-auscultador durante ligações USB.
Assim que recebe uma chamada ou é estabelecida uma ligação com
o Skype™, a transmissão dos sinais áudio é interrompida e escutará, por
ex., o sinal de toque. No estado de entrega, a função «Auto Audio» está
activada.
Activar a função «Auto Audio»
왘 Prima o botão Set durante aprox. 5 segundos utilizando um objecto
pontiagudo. O LED Ligação pisca várias vezes rapidamente a azul.
Desactivar a função «Auto Audio»
왘 Prima o botão Set durante aprox. 5 segundos utilizando um objecto
pontiagudo. O LED Ligação pisca várias vezes rapidamente a vermelho.

5s
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Em caso de anomalia

Em caso de anomalia
Para causas e possíveis soluções adicionais respeitantes principalmente ao micro-auscultador, consulte o
capítulo com o mesmo nome no «Guia do utilizador».
Problema

Causa possível

Solução possível

O micro-auscultador está
pousado na base, o LED Pilha
recarregável está apagado

A base não está ligada à rede
eléctrica

Ligue a base à rede eléctrica.

7

A pilha está completamente
descarregada

Aguarde alguns minutos até o LED
Pilha recarregável acender-se.

12

Para carregamento rápido: Prima
brevemente o botão Set na parte
de baixo da base.

–

Não é possível estabelecer a
ligação entre o micro-auscultador e a base

A base está ligada apenas com Ligue a base à rede eléctrica.
o cabo USB

Página

7

A ligação radioeléctrica entre o O alcance da ligação radiomicro-auscultador e a base é
eléctrica foi ultrapassado
de má qualidade

Reduza a distância entre o microauscultador e a base.

–

Adapte o alcance de
radiofrequência.

15

Ruídos de interferência, a
ligação é interrompida

Demasiados sistemas DECT
dentro do alcance de
radiofrequência

Reduza o alcance de
radiofrequência.

15

Mude para banda estreita.

15

A distância entre a base
e o telefone de rede fixa
é insuficiente (ocorrência
de interferências)

Aumente a distância entre a base
e o telefone de rede fixa.

–

O micro-auscultador não está
devidamente pousado no
suporte magnético da base

Certifique-se de que o microauscultador está devidamente
pousado no suporte magnético.

12

Ajuste a sensibilidade do
microfone.

16

A pilha recarregável não é
carregada

Má qualidade áudio, voz do
O microfone não está bem
interlocutor demasiado alta ou ajustado
baixa
Emissão de som do telefone
de rede fixa distorcida e com
interferências

A base não está adaptada
Adapte a base ao seu telefone de
à definição de linha do telefone rede fixa utilizando o interruptor
de rede fixa.
ABC.

16

Para obter mais informações e uma lista das perguntas mais frequentes (FAQ), consulte a página
www.sennheiser.com/cco na Internet.
Contacte o seu distribuidor Sennheiser se surgirem problemas com o seu sistema de micro-auscultadores que
não estejam na tabela ou que não sejam resolvidos com as soluções sugeridas na tabela.
Poderá encontrar os distribuidores do seu país em www.sennheiser.com/cco/support.
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Dados técnicos

Dados técnicos
Base
SD BS/SD BS ML
Dimensões

83 x 127 x 121 mm (L x A x P)

Peso

aprox. 337 g

Gama de temperaturas de
funcionamento

+5 °C a +45 °C

Gama de temperaturas de
armazenamento

–20 °C a +70 °C

SD BS USB/SD BS USB ML/SD BS Phone
Dimensões

83 x 127 x 121 mm (L x A x P)

Peso

aprox. 309 g

Gama de temperaturas de
funcionamento

+5 °C a +45 °C

Gama de temperaturas de
armazenamento

–20 °C a +70 °C

Micro-auscultador
SD Office – HS
Dimensões

140 x 24 x 22 mm (L x A x P)

Peso

Com haste auricular aprox. 22 g
Com aro de cabeça aprox. 50 g

Tempo de conversação

Banda estreita: até 12 horas
Banda larga: até 8 horas

Tempo de carregamento

50 %: aprox. 20 min
100 %: aprox. 1 hora

Alcance
(dependente do ambiente)

Sem obstáculos: até 180 m
Em edifícios de escritório: até 55 m

Tipo de altifalante

Dinâmico, íman de neodímio

Tipo de microfone

Microfone de electreto, Noise Cancelling

Gama de temperaturas de
funcionamento

+5 °C a +45 °C

Gama de temperaturas de
armazenamento

–20 °C a +70 °C
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Dados técnicos

SD Pro1/Pro2 – HS (SD 10)
Dimensões

170 x 175 x 55 mm (L x A x P)

Peso

Pro1: aprox. 65 g
Pro2: aprox. 85 g

Tempo de conversação

Banda estreita: até 12 horas
Banda larga: até 8 horas

Tempo de carregamento

50 %: aprox. 20 min
100 %: aprox. 1 hora

Alcance
(dependente do ambiente)

Sem obstáculos: até 180 m
Em edifícios de escritório: até 55 m

Tipo de altifalante

Dinâmico, íman de neodímio

Tipo de microfone

Microfone de electreto,
Ultra Noise Cancelling

Gama de temperaturas de
funcionamento

+5 °C a +45 °C

Gama de temperaturas de
armazenamento

–20 °C a +70 °C

Alimentador
Tensão de entrada nominal

100 – 240 V~

Corrente de entrada nominal máx. 0,2 A
Frequência de rede

50 – 60 Hz

Tensão de saída nominal

5,9 V

Corrente de saída nominal

máx. 850 mA

Gama de temperaturas de
funcionamento

+5 °C a +45 °C

Gama de temperaturas de
armazenamento

–20 °C a +70 °C

Humidade relativa do ar

Funcionamento: 20 a 85 %
Armazenamento: 20 a 95 %

Peso

aprox. 75 g

DECT
Versão EUA: DECT 6.0
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Frequência de emissão

1920 a 1930 MHz

Valor SAR SD Office – HS

0,093 W/kg (máx. 1 g SAR)

Valor SAR SD Pro1 – HS

0,044 W/kg (máx. 1 g SAR)

Valor SAR SD Pro2 – HS

0,025 W/kg (máx. 1 g SAR)

Declarações do fabricante

Declarações do fabricante
Garantia
A Sennheiser Communications A/S assume uma garantia de 24 meses para
este produto. As condições de garantia actuais encontram-se disponíveis
em www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

ANATEL
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

Agência Nacional de Telecomunicações
06152-17-10741

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

Antes da colocação em funcionamento, observar os regulamentos
específicos do país!

Marcas registadas
Sennheiser é uma marca registada da Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
Outros nomes de produtos ou de empresas referidos neste manual de
instruções podem ser nomes de marcas ou marcas comerciais dos seus
respetivos proprietários.
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