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Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.
Instrukcję obsługi należy dołączyć do produktu w przypadku
przekazywania go osobomtrzecim.
Nie należy świadomie używać uszkodzonego produktu.
Zapobieganie uszczerbkom na zdrowiu oraz wypadkom
Nie należy słuchać przy dużej głośności przez dłuższe okresy czasu, aby
zapobiec uszkodzeniu słuchu.
Należy zawsze utrzymywać odległość co najmniej 10 cm pomiędzy
zestawem a stymulatorem serca lub wszczepionym defibrylatorem,
bowiem produkt emituje stałe pole magnetyczne.
Produkt, akcesoria i części opakowania należy trzymać z dala od dzieci
i zwierząt, aby zapobiec wypadkom i niebezpieczeństwu udławienia.
Produktu nie należy używać w środowisku, które wymaga szczególnej
uwagi (np. w ruchu ulicznym).
Zestawu słuchawkowego nie należy nosić w trakcie ładowania, ponieważ bateria może się nagrzewać.
Zapobieganie uszkodzeniu produktu i wadliwemu działaniu
Produkt powinien zawsze być suchy i nie należy wystawiać go na działanie skrajnych temperatur (suszarka do włosów, grzejnik, dłuższe działanie promieni słonecznych, itp.), aby uniknąć korozji lub odkształcenia.
Należy używać akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez
Sennheiser.
Produkt należy czyścić miękką, suchą szmatką.
Produkt można używać wyłącznie w miejscach, gdzie transmisja
bezprzewodowa Bluetooth® jest dopuszczalna.
Przeznaczenie/Odpowiedzialność
EZX 80 jest akcesorium dla telefonów komórkowych lub innych urządzeń
zgodnych z technologią Bluetooth® z "profilem bezprzewodowym" (HFP),
"profilem słuchawkowym" (HSP) lub "profilem zaawansowanej dystrybucji
audio" (A2DP). Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowej komunikacji za pomocą połączenia Bluetooth®.
Nieprawidłowe użytkowanie oznacza używanie urządzenia w sposób inny
niż opisany w tej instrukcji obsługi lub w warunkach pracy, które różnią
się od tutaj opisanych.
Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na
skutek nieprawidłowego użytkowania produktu i jego akcesoriów.
Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń USB,
które nie są zgodne ze specyfikacjami USB.
Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za utratę połączenia na skutek
wyładowanych lub nadmiernie naładowanych baterii bądź przekroczenia
zasięgu transmisji Bluetooth®.
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Instrukcja bezpieczeństwa dla baterii
W skrajnych przypadkach, nieprawidłowe użytkowanie baterii może doprowadzić do:
OSTRZEŻENIE

wybuchu,
pożaru,
wytworzenia ciepła lub
powstania dymu lub gazu.
Produkty z wbudowanymi
bateriami należy utylizować
w specjalnych punktach
zbiórki lub zwrócić je
do sprzedawcy.

Produkty zasilane bateriami
należy wyłączać po zakończeniu używania.

Należy używać tylko
baterii zalecanych przez
Sennheiser oraz odpowiednich ładowarek.

Jeżeli baterie nie są używane
przez dłuższy okres czasu,
należy je regularnie ładować
(co trzy miesiące).

Baterie należy ładować
w temperaturach otoczenia
od 10°C do 40°C.

Nie należy nagrzewać powyżej 70°C, np. poprzez wystawianie na działanie słońca
lub wrzucanie do ognia.
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Zestaw słuchawkowy Bluetooth® EZX 80
Zestaw słuchawkowy EZX 80 jest bezprzewodowym rozwiązaniem dla
rozmów telefonicznych o wspaniałej jakości dźwięku. Długa żywotność
baterii w EZX 80 wynosząca maksymalnie 10 godzin sprawia, że zestaw
jest szczególnie przydatny w profesjonalnych rozwiązaniach. Wygłuszanie
szumu cyfrowego i echa blokuje denerwujące zakłócenia bez wpływu na
wygodę użytkowania.
Bluetooth®

Zestaw EZX 80 jest zgodny ze standardem Bluetooth®3.0 oraz ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth®1.1, 1.2, 2.0, 2.1 i 3.0 z "profilem bezprzewodowym" (HFP), "profilem słuchawkowym" (HSP) lub "profilem zaawansowanej dystrybucji audio" (A2DP). EZX 80 zapewnia bezprzewodową
wolność dla rąk przy używaniu telefonu komórkowego.
Dodatkowe cechy zestawu słuchawkowego EZX 80

Czystość dźwięku – wyciszanie szumu z otoczenia zapewniające krystalicznie czyste rozmowy przez telefon.
Rozmowy bez echa – wygłuszanie echa cyfrowego eliminuje wszelkie
zakłócenia w trakcie rozmowy.
Prosta kontrola rozmów – jedną ręką można szybko odbierać i kończyć
rozmowy oraz regulować głośność według indywidualnych preferencji.
Jakość dźwięku HD – krystalicznie czysta, pełna detali i transparentna
reprodukcja dźwięku dzięki dużemu głośnikowi szerokopasmowemu
(11 mm) oraz rozszerzonemu pasmu częstotliwości.
Mała waga – waży tylko 10,6 gramów.
Elastyczność w noszeniu – wystarczy obrócić miękki zaczep na ucho,
aby nosić słuchawkę na lewym bądź prawym uchu.
Długi czas rozmów – rozmawiaj z partnerami biznesowymi lub przyjaciółmi przez maksymalnie 10 godzin lub do 10 dni w trybie oczekiwania.
Wskaźnik poziomu baterii zestawu jest wyświetlany na ekranie telefonów Apple iPhone®.
Adaptacyjny poziom głośności – automatyczna, adaptacyjna regulacja
głośności dla zoptymalizowanej zrozumiałości mowy i jakości dźwięku.
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Zawartość opakowania
Zestaw słuchawkowy EZX 80
z wbudowaną baterią litowo-polimerową

Zasilacz sieciowy
(tylko w wersji 3w1)

Ładowarka samochodowa
(tylko w wersjach 2w1 i 3w1)

Przewód do ładowania przez USB

Quick
Guide

Skrócona Instrukcja

Safety
Guide

Instrukcja bezpieczeństwa

Listę akcesoriów można znaleźć na stronie produktu EZX 80 pod
adresem www.senncom.com. W celu uzyskania informacji o dostawcach proszę skontaktować się z lokalnym partnerem Sennheiser:
www.aplauzaudio.pl
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Informacje ogólne o produkcie

1
3

2

9

8

7

6

4
5

1 Gniazdo dla przewodu do ładowania przez USB

6 Przycisk głośności Volume –

2 Przycisk wielofunkcyjny

7 Głośnik

3 Przełącznik WŁ./WYŁ.

8 Przycisk głośności Volume +

4 Dioda

9 Zaczep na ucho

5 Mikrofon
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Informacje o piktorgramach
Znaczenie piktogramów dla naciśnięcia przycisku
Piktogram

Znaczenie

Naciśnij krótko przycisk.
2x

Dwukrotnie naciśnij przycisk.

3s

Trzymaj przycisk wciśnięty przez 3 sekundy.

Znaczenie piktogramów dla sygnałów dźwiękowych
Piktogram

Znaczenie

Rosnąca sekwencja sygnałów dźwiękowych
Malejąca sekwencja sygnałów dźwiękowych
Jeden sygnał dźwiękowy
Kilka sygnałów dźwiękowych
Dwa malejące sygnały dźwiękowe
Dwa rosnące sygnały dźwiękowe
Znaczenie piktogramów dla migania diody
Piktogram

Znaczenie

Ten piktogram oznacza miganie.
Ten piktogram oznacza przerwanie.
4s

Ten piktogram oznacza odstęp czasu.

4s

Przykłady niektórych piktogramów, które zostały zastosowane w tej
instrukcji:
Piktogram

Znaczenie

Dioda miga szybko.
3s

3s

3s

3s

1s

Dioda miga raz co 3 sekundy.
Dioda miga 3 razy na sekundę.

Piktogram “i”

Uwagi oznaczone piktogramem “i“ zawierają istotne informacje
dotyczące użytkowania zestawu słuchawkowego.
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Informacje o przyciskach
Przełącznik On/off
Przycisk

ON

OFF

Funkcja

Strona

Włącza zestaw słuchawkowy

14

Wyłącza zestaw słuchawkowy

14

Przycisk wielkofunkcyjny
Przycisk

2s

2x

Funkcja

Strona

Odbiera/kończy połączenie
Odbiera połączenie przychodzące i kończy wszystkie
aktywne połączenia (zarządzanie dwiema rozmowami)
Kończy aktywne połączenie i uaktywnia wstrzymane
połączenie (zarządzanie dwiema rozmowami)

17
18

Przekazuje połączenie z telefonu do zestawu
słuchawkowego
Zatrzymuje wybieranie głosowe lub ponowne
wybieranie ostatniego numeru
Ponownie ustanawia połączenie po przekroczeniu
zasięgu transmisji

17

Ustanawia połączenie konferencyjne
(zarządzanie dwiema rozmowami)
Aktywuje/wyłącza wybieranie głosowe
Odrzuca połączenie przychodzące

18

Przekazuje połączenie ze słuchawki do telefonu
komórkowego
Akceptuje połączenie przychodzące i wstrzymuje
aktywne połączenie (zarządzanie dwiema rozmowami)
Włącza ponowne wybieranie

18

19
21

19
17
17
18

12
3s

Przechodzi do trybu parowania

Przycisk głośności
Przycisk

Naciśnięcie Funkcja

Vol –

Zmniejsza głośność

16

Vol +

Zwiększa głośność

16
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Wycisza/wyłącza wyciszenie

Vol –

2s

Vol +

2s

Uzyskuje informacje
o pozostałym czasie rozmów

15

Vol + Vol –

2s

Resetuje słuchawkę do domyślnych ustawień fabrycznych

21

Vol +
Vol –

Strona

mikrofonu

19
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Informacje o wskazaniach diody
Znaczenie podczas działania
Dioda

Znaczenie

Zestaw słuchawkowy włącza się
Zestaw słuchawkowy wyłącza się
Zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania
Parowanie zakończone pomyślnie
Parowanie zakończone niepowodzeniem
5s

Stan dostępny, nie podłączony

Po udanym podłączeniu zestawu słuchawkowego dioda zostaje wyłączona.
Znaczenie podczas połączeń
Dioda

Znaczenie

Połączenie przychodzące
Połączenie przychodzące + bateria jest słaba
Znaczenie podczas ładowania
Dioda

Znaczenie

Ładowanie w toku
5min

Bateria jest całkowicie naładowana
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Uruchamianie EZX 80
Ładowanie zestawu słuchawkowego
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Noszenie lub używanie zestawu słuchawkowego podczas
ładowania może spowodować poparzenia i obrażenia.
W trakcie ładowania zestaw słuchawkowy należy położyć na stole.

1:20 h

Cały cykl ładowania zajmuje około 1 godziny i 20 minut. Przed pierwszym
użyciem zestawu słuchawkowego należy całkowicie naładować baterię bez
przerywania ładowania.
Czas ładowania ...

odpowiada czasowi rozmowy ...

około 10 min

około 1 godzina 30 min

około 20 min

około 2 godzin 40 min

około 40 min

około 5 godzin 20 min

około 60 min
około 80 min

około 7 godzin 30 min
około 10 godzin

1 Zdejmij słuchawkę i wyłącz ją (patrz strona 14).
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu ładowania do gniazda USB
w EZX 80.
3 Podłącz wtyczkę USB przewodu ładowania do gniazda USB
komputera.
Jeżeli używasz opcjonalnych akcesoriów do ładowania*:
Podłącz wtyczkę USB przewodu ładowania do zasilacza
lub ładowarki samochodowej USB.
4 Bateria jest ładowana.
Dioda zgaśnie po zakończeniu ładowania.

1

2

OFF

3

4

100 %
5 min

*
**
* Dostarczana tylko z wersją 3w1.
** Dostarczana tylko z wersjami 3w1 i 2w1.
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Ładowanie baterii za pomocą inteligentnego przewodu do ładowania USB

Elastyczny przewód do ładowania przez USB pozwala na ładowanie
zestawu słuchawkowego tak, że na przykład nie dotyka nawet biurka. Jego
kompaktowy rozmiar zapobiega także zaplątaniu przewodu.

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia Bluetooth®
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo nieprawidłowego działania!
Fale radiowe transmitowane przez telefony komórkowe mogą wpływać
na działanie czułych i niechronionych urządzeń.
Rozmowy telefoniczne można prowadzić tylko w miejscach, gdzie
transmisja Bluetooth jest dopuszczalna.
Ten zestaw słuchawkowy jest zgodny ze standardem Bluetooth®3.0. W celu
umożliwienia przesyłania danych bezprzewodowo za pomocą technologii
Bluetooth®należy sparować zestaw z urządzeniami Bluetooth,® które
obsługują "profil bezprzewodowy" (HFP), "profil słuchawkowy" (HSP) lub
"profil zaawansowanej dystrybucji audio" (A2DP).
Zestaw słuchawkowy może zapisać profile połączeń maksymalnie ośmiu
urządzeń Bluetooth,®z którymi został sparowany. Po włączeniu zestaw
próbuje automatycznie połączyć się z dwoma ostatnio podłączonymi
urządzeniami Bluetooth.®

sparowany

zapisany

Jeżeli zestaw zostanie sparowany z dziewiątym urządzeniem Bluetooth®
,
zapisany profil połączenia pierwszego urządzenia Bluetooth® zostanie
zastąpiony. W przypadku konieczności ponownego podłączenia pierwszego urządzenia, należy ponownie sparować zestaw słuchawkowy.

EZX 80 | 11

Uruchamianie EZX 80

Parowanie EZX 80 z urządzeniem Bluetooth®

W tym rozdziale opisano na podstawie przykładu telefonu komórkowego
sposób parowania EZX 80 z urządzeniem Bluetooth®. W przypadku różnic należy postępować według opisu w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.
1 Włącz zestaw słuchawkowy (patrz strona 14). Następnie trzymaj wciśnięty
przycisk wielofunkcyjny aż dioda zacznie migać naprzemiennie kolorem
niebieskim i czerwonym. Zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania.
2 Włącz dostępność Bluetooth® w telefonie komórkowym.
3 W telefonie komórkowym włącz wyszukiwanie urządzeń Bluetooth®. Wszystkie urządzenia dostępne w pobliżu telefonu komórkowego są wyświetlane.
4 Z listy znalezionych urządzeń Bluetooth® wybierz "Sennheiser EZX 80" w celu
nawiązania połączenia Bluetooth® z zestawem słuchawkowym. W razie konieczności wprowadź domyślny kod PIN "0000".
5 Dioda wyłącza się po sparowaniu zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym.

1

2
Menu
Bluetooth on
Bluetooth of

ON

20 cm

3

4
Menu
Add device

Sennheiser EZX 80
Mobile phone Jane

Sennheiser EZX 80
Keyword:
0000

5

12 | EZX 80

Użytkowanie EZX 80

Użytkowanie EZX 80
Indywidualna regulacja zestawu i jego noszenie
Dla komfortu noszenia dostosowanego dla danej osoby zestaw słuchawkowy może być noszony na lewym lub prawym uchu.

1 Obróć zaczep, jeżeli chcesz zmienić ucho, na którym nosisz słuchawkę.
2 Wsuń zaczep za ucho.
3 Ustaw słuchawkę tak, aby komfortowo pasowała.

1

2

3
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Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego
Włączanie zestawu słuchawkowego
Przesuń przełącznik on/off do pozycji ON.
Dioda miga 3 razy kolorem niebieskim i słychać rosnącą sekwencję
krótkich sygnałów dźwiękowych. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest sparowany, ale jeszcze nie połączony z telefonem komórkowym, wówczas
dioda miga 3 razy kolorem niebieskim co 5 sekund. Po połączeniu zestawu słuchawkowego i telefonu komórkowego dioda wyłącza się, a komunikat głosowy "connected" (ang. połączony) jest emitowany w słuchawce.

ON

”connected“

Jeżeli zestaw słuchawkowy zostanie wyłączony i ponownie włączony
w ciągu 10 sekund, komunikat głosowy może nie zostać wyemitowany, ponieważ procedura resetowania nie została jeszcze zakończona.
Wyłączanie zestawu słuchawkowego
Jeżeli zestaw słuchawkowy nie jest używany przez ponad 1 godzinę, wówczas wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać energię baterii.
Przesuń przełącznik on/off do pozycji OFF.
Dioda miga 3 razy kolorem czerwonym i słychać malejącą sekwencję
krótkich sygnałów dźwiękowych.

OFF

Profile połączeń oraz ustawienia głośności są automatycznie zapisywane po wyłączeniu słuchawki.
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Uzyskiwanie informacji o pozostałym czasie rozmów
2s

W dowolnej chwili istnieje możliwość uzyskania informacji o pozostałym
czasie rozmów za wyjątkiem momentu prowadzenia rozmowy lub słuchania muzyki:
Naciśnij przycisk Volume + przez 2 sekundy.
Podana informacja

Uwaga

Czas rozmów od 5 do 10 godzin
Czas rozmów od 2 do 5 godzin

Pozostały czas rozmów

Czas rozmów mniej niż 2 godziny
Naładuj słuchawkę

Pozostały czas rozmów wynosi
mniej niż 10 min.

Wskaźnik poziomu baterii wyświetlany w Apple iPhone

Jeżeli zestaw słuchawkowy jest sparowany z iPhonem, wówczas ekran telefonu iPhone pokazuje dodatkowy wskaźnik poziomu baterii dla słuchawki.
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Zmiana głośności głośnika
Vol +

OSTRZEŻENIE
Uszkodzenie słuchu na skutek wysokiej głośności!
Słuchanie przy wysokiej głośności przez dłuższy czas może doprowadzić do stałego uszkodzenia słuchu.
Przed założeniem słuchawki należy zmniejszyć głośność.
Nie należy słuchać stale przy wysokiej głośności.

Vol –

Funkcja adaptacyjnego poziomu głośności automatycznie reguluje głośność
głośnika na przykład w przypadku wejścia do lub opuszczenia hałaśliwego
miejsca. Wystarczy tylko raz ustawić głośność do preferowanego poziomu.
W celu ustawienia głośności w trakcie rozmowy lub słuchania muzyki:
Naciśnij

– Przycisk Volume +, aby zwiększyć głośność.
– Przycisk Volume –, aby zmniejszyć głośność.
Po osiągnięciu maksymalnej głośności w słuchawce zostanie odtworzony krótki sygnał dźwiękowy.

Vol +
Vol –
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Nawiązywanie połączenia za pomocą zestawu
Nawiązywanie połączenia
Wybierz pożądany numer na telefonie komórkowym.
W słuchawce rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
Jeżeli telefon komórkowy nie przekaże automatycznie rozmowy do
zestawu słuchawkowego, wystarczy wówczas nacisnąć raz przycisk
wielofunkcyjny, aby przekazać rozmowę z telefonu do słuchawki.
Alternatywnie, można nacisnąć przycisk na telefonie komórkowym
(patrz instrukcja obsługi telefonu komórkowego).
Odbieranie/odrzucanie/kończenie połączenia
Kiedy zestaw słuchawkowy EZX 80 jest połączony z telefonem komórkowym i nawiązywane jest połączenie, w słuchawce słychać sygnał połączenia, a dioda miga kolorem niebieskim co 2 sekundy. Jeżeli bateria zestawu
słuchawkowego jest słaba, wówczas dioda miga kolorem czerwonym zamiast niebieskiego.
Odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane do momentu zakończenia
rozmowy telefonicznej.
Jeżeli nawiązywane jest połączenie, a zestaw słuchawkowy jest wyłączony,
wystarczy włączyć słuchawkę, aby odebrać połączenie.
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny:
Czas trwania

Funkcja

Sygnały dźwiękowe

Odbiera połączenie

Odrzuca połączenie

2s

Kończy połączenie

Przekazywanie połączenia do/z zestawu słuchawkowego

Po nawiązaniu połączenia istnieje możliwość jego przekazania do/z zestawu słuchawkowego.
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny:
Czas trwania
2s

Funkcja

Sygnały dźwiękowe

Przekazuje połączenie
ze słuchawki do telefonu
Przekazuje połączenie
z telefonu do słuchawki
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Użytkowanie EZX 80

Zarządzanie dwoma połączeniami

Istnieje możliwość zarządzania dwoma połączeniami:
z któregoś z dwóch różnych urządzeń Bluetooth® lub
z jednego urządzenia Bluetooth®.
Jeżeli chcesz zarządzać dwoma połączeniami z jednego urządzenia
Bluetooth®, rozłącz drugie połączenie Bluetooth®.
W przypadku nawiązywania połączenia w trakcie aktywnego połączenia:
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny:
Czas
trwania

Aktywne
Drugie
połączenie połączenie

Funkcja

Odbiera przychodzące połączenie
i kończy aktywne połączenie
2x

Odbiera przychodzące połączenie
i wstrzymuje aktywne połączenie
(przełączanie – zależne od telefonu)

Jeżeli aktywne połączenie zostanie wstrzymane (przełączanie):
Naciśnij ponownie przycisk wielofunkcyjny:
Czas
trwania

Aktywne
Drugie
Funkcja
połączenie połączenie
wstrzymane

Kończy aktywne połączenie
i aktywuje wstrzymane połączenie
(zależne od telefonu)
2s
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Ustanawia połączenie konferencyjne
(tylko dla 2 połączeń w jednym
telefonie komórkowym)

Użytkowanie EZX 80

Ponowne wybieranie numeru
Funkcja ponownego wybierania numeru musi być obsługiwana przez telefon
komórkowy lub urządzenie Bluetooth® (z profilem HF) i włączona.
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny:
Czas trwania Funkcja
2x

Informacja

Ponownie wybiera ostatni numer

Zatrzymuje ponowne wybieranie

Wybieranie głosowe

Funkcja wybierania głosowego musi być obsługiwana przez telefon komórkowy (z profilem HF) i włączona. Należy postępować zgodnie z poleceniami
podanymi w instrukcji obsługi telefonu.
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy aż usłyszysz
2 krótkie sygnały dźwiękowe. Zwolnij przycisk wielofunkcyjny, aby rozpocząć wybieranie głosowe.
Czas trwania Funkcja
2s

Informacja

Rozpoczyna/przerywa
wybieranie głosowe

Powiedz nazwisko osoby, do której chcesz zadzwonić.
Telefon automatycznie wybiera odpowiedni numer.
Wyciszanie mikrofonu zestawu słuchawkowego

Naciśnij przycisk Volume –:
Czas trwania Funkcja

Informacja

2s

Wycisza mikrofon zestawu
słuchawkowego

2s

Wyłącza wyciszenie mikrofonu
zestawu słuchawkowego

Kiedy mikrofon jest wyciszony, krótki sygnał dźwiękowy jest emitowany co 4 sekundy.
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Czyszczenie i konserwacja EZX 80

Czyszczenie i konserwacja EZX 80
OSTROŻNIE
Płyny mogą uszkodzić komponenty elektroniczne urządzenia!
Płyny przedostające się przez obudowę urządzenia mogą spowodować
zwarcie i uszkodzić komponenty elektroniczne.
Płyny należy trzymać z dala od urządzenia.
Czyszczenie zestawu słuchawkowego:
Delikatnie przetrzeć urządzenie suchą szmatką.

Jeżeli występuje problem...
Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Strona

Bateria
Nie można
jest wyczerpana.
włączyć
zestawu
słuchawkowego

Naładować baterię.

10

Brak
sygnału
audio

Zestaw słuchawkowy
nie jest sparowany
z telefonem
komórkowym.

Sprawdzić, czy zestaw
słuchawkowy jest sparowany.
W razie konieczności należy
sparować zestaw z telefonem
komórkowym.

12

Głośność jest ustawiona na zbyt niskim
poziomie.
Zestaw słuchawkowy
jest wyłączony.

Zwiększyć głośność.

16

Włączyć zestaw
słuchawkowy.

14

Nie można
Parowanie nie działa.
sparować
Dioda miga 3 razy
zestawu
kolorem czerwonym.
słuchawkowego

Sprawdzić, czy urządzenie
Bluetooth® obsługuje
profil HF lub HS.

–

Rozpocząć wyszukiwanie
urządzeń Bluetooth®
na telefonie komórkowym
(patrz instrukcja obsługi
telefonu komórkowego).

–

W trakcie parowania
Zestaw słuchawkowy
nie należy przekraczać
jest zbyt daleko od
telefonu komórkowego. odległości 20 cm.

Zestaw
słuchawkowy
nie reaguje
na żadne
naciśnięcie
przycisku

Telefon komórkowy
jest wyłączony.

Włączyć telefon komórkowy.

14

Działanie zestawu
słuchawkowego
jest nieprawidłowe.

Zresetować słuchawkę
do ustawień fabrycznych.

21

Jeżeli występuje problem, który nie został opisany w powyższej tabeli, lub
jeżeli nie można rozwiązać problemu przy pomocy zaproponowanego
rozwiązania, proszę skontaktować się z lokalnym partnerem firmy
Sennheiser w celu uzyskania pomocy.
Informacje o partnerach Sennheiser w danym kraju są dostępne na stronie
www.senncom.com.
Partnerem na terenie Polski jest firma Aplauz Sp. z o.o. www.aplauzaudio.pl
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Jeżeli wystąpi problem...

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (Reset)
Podczas resetowania zestawu słuchawkowego do domyślnych ustawień fabrycznych zostanie usunięta lista urządzeń Bluetooth® podłączonych do zestawu.
1 Włącz zestaw słuchawkowy. Następnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny aż dioda zacznie migać naprzemiennie kolorem niebieskim i czerwonym, wskazując, że zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie parowania.
2 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski Volume – i Volume + przez
3 sekundy. Dioda miga 3 razy kolorem fioletowym, natomiast zestaw
słuchawkowy przechodzi następnie do trybu parowania.
Domyślne ustawienia fabryczne zostały pomyślnie przywrócone.

1

2

3s
ON

Przekroczenie zasięgu transmisji Bluetooth®
Rozmowa jest możliwa wyłącznie w zasięgu transmisji Bluetooth® telefonu
komórkowego. Zasięg transmisji w dużej mierze zależy od warunków
otoczenia, takich jak grubość ścian, materiały ścian, itp. Zasięg transmisji
większości telefonów komórkowych i urządzeń Bluetooth® wynosi do 10
metrów.
Jeżeli zestaw słuchawkowy opuści zasięg transmisji telefonu komórkowego, jakość dźwięku ulegnie wówczas pogorszeniu, a komunikat głosowy
"lost connection" (ang. utrata połączenia) zostanie odtworzony w słuchawce. Komunikat jest powtarzany co 20 sekund przez 5 minut.
W przypadku powrotu do zasięgu transmisji Bluetooth® w ciągu tych 5 min.,
połączenie zostanie przywrócone, a komunikat głosowy "connected" (ang.
połączony) zostanie odtworzony w słuchawce. W przeciwnym razie
połączenie zostanie całkowicie utracone i należy je wówczas ponownie
ustanowić.
W celu ponownego nawiązania połączenia z telefonem komórkowym:
Krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie odtworzony komunikat
głosowy "connected" (ang. połączony) w zestawie słuchawkowym.

”connected“

10 m
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Specyfikacja

Specyfikacja
EZX 80

Wymiary

ok. 18 x 50 x 20 mm (szer. x wys. x gł.)

Waga bez zaczepu

ok. 10.6 g

Czas oczekiwania

do 10 dni (300 godzin)

Czas rozmowy

do 10 godzin

Czas ładowania

ok. 1 godzina 20 minut

Zasięg

10 m

Typ głośnika

dynamiczny, magnes neodymowy

Typ mikrofonu

elektretowy o charakterystyce dookólnej

Audio

tłumienie szumu cyfrowego i echa

Zakres temperatur pracy

+10°C do +40°C

Względna wilgotność pracy

od 20 do 85%, bez skraplania

Zakres temperatur przech.

od 20°C do +60°C

Względna wilgotność przech.

od 10 do 95%, bez skraplania

Bluetooth

Bluetooth wersja

3.0

Częstotliwość transmisji

od 2402 MHz do 2480 MHz

Profile

HSP, HFP, A2DP

Moc wyjściowa

2.5 mW

Zasilacz
(tylko dla wersji 3w1 i 2w1)

Nominalne napięcie wejściowe

100 – 240 V~

Nominalny prąd wejściowy

maks. 0.2 A

Częstotliwość sieci zasilającej

50 – 60 Hz

Nominalne napięcie wyjściowe

5V

Nominalny prąd wyjściowy

maks. 150 mA

Zakres temperatur pracy

od +10°C do +40°C

Względna wilgotność pracy

od 20 do 85%, bez skraplania

Zakres temperatur przech.

od -20°C do +60°C

Względna wilgotność przech.

od 10 do 95%, bez skraplania

Waga

ok. 75 g
Należy używać zasilacza podanego w tej instrukcji obsługi.
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Deklaracje producenta

Deklaracje producenta
Gwarancja
Sennheiser Communications A/S udziela 24-miesięcznej gwarancji na ten
produkt. W celu uzyskania informacji na temat aktualnych warunków
gwarancyjnych proszę odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem
www.sennheiser.com lub skontaktować się z partnerem Sennheiser –
Aplauz Sp. z o.o. www.aplauzaudio.pl

DOTYCZY TYLKO AUSTRALII
Produkty firmy Sennheiser są dostarczane z gwarancjami, które nie mogą
być wykluczane zgodnie z australijskim prawem konsumentów. Kupujący
jest uprawniony do wymiany lub zwrotu kosztów za poważną usterkę
i rekompensatę za inne racjonalnie przewidywalne straty lub uszkodzenia.
Kupujący jest uprawniony do naprawy lub wymiany towarów, jeżeli nie są
one akceptowalnej jakości i usterka nie jest równoznaczna z poważną
usterką.
Niniejsza gwarancja stanowi dodatek do innych praw lub środków prawnych. Nic w tej gwarancji nie wyklucza, ogranicza lub zmienia odpowiedzialności firmy Sennheiser, która jest nałożona przez prawo, bądź ogranicza
lub zmienia środki prawne dostępne konsumentowi. W celu zgłoszenia
roszczeń w ramach tej gwarancji proszę skontaktować się z Syntec
International Pty Ltd, Unit 3, 31 Gibbes Street, Chatswood NSW 2067,
AUSTRALIA Telefon: (02) 9910 6700, e-mail: service@syntec.com.au.
Wszelkie koszty związane z roszczeniami gwarancyjnymi zostaną
poniesione przez zgłaszającego.
Międzynarodowa Gwarancja Sennheiser jest realizowana przez Syntec
International Pty Ltd (ABN 94003433798), unit 3, 31 Gibbes Street,
Chatswood NSW 2067, Australia.
Zgodnie z następującymi wymogami

Dyrektywa RoHS (2002/95/EC)
Dyrektywa WEEE Directive (2002/96/EC)
Urządzenia tego należy pozbyć się poprzez oddanie do lokalnego punktu zbiórki lub punktu przetwarzania odpadów dla takich urządzeń.
W ten sposób można chronić środowisko, w którym żyjemy.
Dyrektywa dotycząca baterii i akumulatorów (2006/66/EC)
Baterie wbudowane w tym produkcie można przetwarzać. Baterie należy wyrzucić jako odpady specjalne lub zwrócić je do sprzedawcy. W celu
ochrony środowiska należy wyrzucać wyłącznie wyczerpane baterie.
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Deklaracje producenta

Zgodność CE

Dyrektywa R&TTE (1999/5/EC)
Dyrektywa EMC (2004/108/EC)
Dyrektywa w sprawie niskiego napięcia (2006/95/EC)
Dyrektywa ErP (2009/125/EC)
Deklaracja zgodności CE jest dostępna na naszej stronie internetowej pod
adresem www.senncom.com.
Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy przestrzegać
przepisów specyficznych dla danego państwa!
Zgodnie z:
USA

FCC ID: DMOCBMSCE

Kanada

IC: 2099D-EZX80

Europe

Australia/
Nowa Zelandia
Singapur

Zgodne ze
standardami IDA

Rosja
ME10

Bluetooth
Korea

Certyfikat Nr:
Nazwa produktu:
Model:
Wnioskujący:
Producent:
Państwo pochodzenia:
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KCC-CRM-SC9-EZX80
Zestaw słuchawkowy Bluetooth
EZX 80
Sennheiser Communications A/S
Sennheiser Communications A/S
Chiny

Deklaracja producenta

Oświadczenie dotyczące FCC i Industry Canada
To urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 zasad FCC oraz norm Industry Canada dla urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Praca podlega następującym dwóm warunkom: 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych
zakłóceń, i 2. To urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łączenie
z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla
urządzeń cyfrowych Klasy B zgodnie z częścią 15 zasad FCC oraz RSS 210
norm Industry Canada. Ograniczenia te zostały wprowadzone w celu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i emituje energię fal radiowych, a jeżeli nie
jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować
szkodliwe zakłócenia dla komunikacji radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenie nie wystąpi w określonej instalacji.
Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub
telewizyjnym, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się wówczas do próby skorygowania tego zakłócenia stosując
poniższe środki:
zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej,
zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten,
do którego podłączony jest odbiornik,
skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem
radio/TV w celu uzyskania pomocy.
Zmiany lub modyfikacje wprowadzone do urządzenia, które nie zostały
wyraźnie zatwierdzone przez Sennheiser Electronic Corp. mogą unieważnić
upoważnienie FCC do działania tego urządzenia.
Informacje o ekspozycji na promieniowanie RF
Ze względu na to, że promieniowana moc wyjściowa tego urządzenia jest o wiele
niższa od norm narażenia na oddziaływanie częstotliwości radiowej według FCC,
urządzenie zatem nie podlega rutynowej ocenie narażenia zgodnie Rozdziałem
2.1093 przepisów FCC.
Znaki Handlowe

Znak słowny Bluetooth® oraz logotypy są zastrzeżonymi znakami handlowymi
w posiadaniu Bluetooth SIG, Inc., a Sennheiser Communications A/S używa te
znaki w ramach licencji.
iPod® i iPhone® są zastrzeżonymi znakami handlowymi Apple Inc, zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych państwach.
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Partner w Polsce – dystrybutor, serwis:

Aplauz Sp. z o.o.
ul. Graniczna 19
05-092 Łomianki
www.aplauzaudio.pl

Sennheiser Communications A/S
Langager 6, 2680 Solrřd Strand, Denmark
www.senncom.com

