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Zaprojektowaliœmy ten produkt tak, aby zapewniæ jego bezawaryjne funkcjonowanie przez wiele lat.
Ponad piêædziesiêcioletnie bogate doœwiadczenia w projektowaniu i produkcji wysokiej jakoœci
urz¹dzeñ elektroakustycznych sprawiaj¹, ¿e firma Sennheiser jest œwiatowym liderem na tym polu.
Prosimy o poœwiêcenie kilku chwil na uwa¿ne przeczytanie tej instrukcji obs³ugi. Chcielibyœmy, abyœ
w pe³ni cieszy³ siê swoim nowym produktem Sennheiser i korzysta³ z wszystkich jego zalet.

Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
FLX zosta³ wyprodukowany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi
bezpieczeñstwa i z wykorzystaniem aktualnych zdobyczy technologicznych. Jednak¿e ca³y
czas istnieje niebezpieczeñstwo uszkodzenia urz¹dzenia, jest nie bêd¹ przestrzegane
podstawowe instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa.
• Przeczytaj te instrukcje
• Stosuj siê do tych instrukcji
• Umieœæ te instrukcje w miejscu, w którym bêdzie do nich ³atwy dostêp dla wszystkich u¿ytkowników
w dowolnym czasie.
• Zawsze do³¹czaj instrukcje u¿ytkowania, gdy do³¹czasz FLX 70 do urz¹dzeñ innych producentów.

Bluetooth QD ID B012858
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Zastosowanie
S³uchawka FLX 70 nale¿y do grupy akcesoriów przeznaczonych do wspó³pracy z telefonami
komórkowymi lub innymi urz¹dzeniami wyposa¿onymi w modu³y Bluetooth i pozwalaj¹cymi na pracê
w trybach „hands free” lub „headset”, które to zosta³y stworzone do zapewnienia bezprzewodowej
komunikacji via Bluetooth w suchych œrodowiskach.
Istnieje mo¿liwoœæ niew³aœciwego dzia³ania FLX 70, gdy jest on wykorzystywany:
• we wszystkich aplikacjach, które nie zosta³y przedstawione w tych instrukcjach
• we wszystkich sytuacjach, które ró¿ni¹ siê od tych, które zosta³y opisane w tych instrukcjach.

W celu unikniêcia uszkodzenia s³uchu
• Ustaw niski poziom g³oœnoœci przed za³o¿eniem s³uchawki!
• Nie wolno u¿ywaæ s³uchawki przed d³ugi czas przy wysokim poziomie g³oœnoœci.

W celu unikniêcia uszkodzenia kana³u s³uchowego oraz b³ony bêbenkowej
• Zainstaluj odpowiedni¹ wk³adkê douszn¹ (S, M lub L) na s³uchawce. Nigdy nie wolno zak³adaæ
s³uchawki bez wk³adki dousznej!
• Zawsze wk³adaj i wyjmuj s³uchawkê z kana³u s³uchowego powoli i ostro¿nie! Nie wolno wsuwaæ
s³uchawki zbyt g³êboko do ucha!
• Dbaj o to, aby s³uchawka by³a zawsze sucha.

W celu unikniêcia wypadków
• Nie u¿ywaj s³uchawki w miejscach i sytuacjach, gdzie nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ
oraz uwagê (np. na drodze lub gdzie wykonywane s¹ prace rêczne).

Instrukcje ogólne
• Nigdy nie wolno rozbieraæ ani te¿ zmieniaæ podzespo³ów FLX 70.
• Urz¹dzenie nale¿y trzymaæ z dala od dzieci.
• Wbudowany akumulatorek mo¿e ulec zap³onowi lub mo¿e wyciec z niego niebezpieczny elektrolit,
jeœli bêdzie niew³aœciwie u¿ytkowany. Z tego te¿ powodu nie wolno akumulatorka rozbieraæ,
o
o
nagrzewaæ do temperatury powy¿ej 40 C (104 F) lub wrzucaæ do ognia.
• Sennheiser Communications nie bierze ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody wynikaj¹ce z utraty
po³¹czenia bêd¹cego skutkiem pracy z wy³adowanym lub starym i niesprawnym akumulatorkiem
lub te¿ przekroczenia zasiêgu transmisji.

Przed rozpoczêciem pracy
• Korzystaj ze s³uchawki FLX 70 jedynie w suchych miejscach. P³yny oraz ma³e przedmioty bêd¹ce
przewodnikami trzymaj z dala od FLX 70 i jego gniazd po³¹czeniowych.
• Nie wystawiaj FLX 70 na dzia³anie ekstremalnych temperatur. Zakres normalnej temperatury pracy
o
o
o
o
mieœci siê w przedziale od 10 C (50 F) do 40 C (104 F).
• Przechowuj s³uchawkê w czystym i wolnym od zanieczyszczeñ œrodowisku.

£adowanie s³uchawki
• Nie zak³adaj s³uchawki podczas ³adowania.
• Sennheiser Communications nie odpowiada za uszkodzenia urz¹dzeñ USB, które nie s¹ zgodne
ze specyfikacj¹ technologii USB.
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• S³uchawka musi byæ ³adowana jedynie przy u¿yciu ³adowarki FLX 70 (EU: 502310, UK: 502311,
US: 502312), ³adowarki samochodowej FLX 70 (502313) lub te¿ gniazda USB komputera.
Za pomoc¹ ³adowarki FLX 70 lub ³adowarki samochodowej FLX 70 nie próbuj nigdy ³adowaæ
akumulatorków innych ni¿ ten, który znajduje siê w s³uchawce FLX 70.

W trakcie pracy
• To urz¹dzenie generuje, wykorzystuje i mo¿e wypromieniowywaæ energiê w zakresie czêstotliwoœci
radiowych, i jeœli nie jest u¿ywane zgodnie z przedstawionymi instrukcjami, mo¿e powodowaæ
wprowadzanie zak³óceñ w komunikacji radiowej. Oprócz tego nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e takie
zak³ócenia nie pojawi¹ siê w okreœlonych instalacjach.

Instrukcje bezpieczeñstwa dotycz¹ce u¿ytkowania akumulatorków litowo-polimerowych
S³uchawka FLX 70 posiada wbudowany akumulatorek litowo-polimerowy. Jeœli bêdzie on niew³aœciwie
u¿ytkowany, mo¿e dojœæ do wycieku elektrolitu.

OSTRZE¯ENIE!

W ekstremalnych przypadkach akumulatorki mog¹ byæ przyczyn¹
pojawienia siê zagro¿enia wynikaj¹cego z:
• nadmiernego nagrzania
• ryzyka samozap³onu
• ryzyka wybuchu
• pojawienia siê dymu oraz szkodliwych gazów.

Prosimy przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e Sennheiser Communications nie bierze ¿adnej odpowiedzialnoœci
i nie przyjmuje ¿adnych roszczeñ wynikaj¹cych ze szkód powodowanych przez niew³aœciwe
u¿ytkowanie urz¹dzenia.
o

o

Nie nagrzewaj urz¹dzenia powy¿ej 40 C (104 F), np. nie wystawiaj go na dzia³anie promieni
s³onecznych lub te¿ nie wrzucaj go do ognia.
Nie wystawiaj urz¹dzenia na dzia³anie wody i innych p³ynów.

Nie powoduj zwarcia.
Nie rozbieraj urz¹dzenia i nie uszkadzaj jego czêœci.
Przechowuj urz¹dzenie oraz akumulatorki w suchym miejscu o temperaturze pokojowej
o
(oko³o 20 C).
Akumulatorki urz¹dzenia ³aduj tylko przy u¿yciu odpowiednich ³adowarek Sennheiser
Communications.
Gdy akumulatorki nie bêd¹ wykorzystywane przez d³u¿szy czas, nale¿y je regularnie ³adowaæ
(co szeœæ miesiêcy przez oko³o 1 godzinê).
£adowanie akumulatorka powinno byæ wykonywane w temperaturze otoczenia wynosz¹cej
o
o
od 10 C do 40 C.
Nie wolno ³adowaæ akumulatorka, jeœli urz¹dzenie jest niesprawne.
Zwróæ uszkodzone urz¹dzenia lub te¿ urz¹dzenia z niesprawnymi akumulatorkami do
sprzedawców tego sprzêtu.

4

Cechy FLX 70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologia FlexFit™ zapewniaj¹ca doskona³e dopasowanie.
Konstrukcja z zamkniêtym g³oœnikiem eliminuj¹ca przedostawanie siê szumów otoczenia.
Elastyczny i od³¹czany pa³¹k uszny zapewniaj¹cy du¿y komfort u¿ytkowania ka¿dej osobie.
Mo¿liwoœæ zak³adania na lewe lub prawe ucho.
Zabezpieczenie ActiveGard™ chroni¹ce przez nag³ymi impulsami akustycznymi.
Bluetooth 2.0, eSCO oraz EDR: kompatybilnoœæ ze wszystkimi urz¹dzeniami Bluetooth 1.1, 1.2
oraz 2.0, które posiadaj¹ tryb „hands free” lub „headset”.
Do szeœciu godzin rozmowy.
Do 240 godzin pracy w trybie oczekiwania.
£adowanie bezpoœrednio via USB.
Znakomita jakoœæ audio firmy Sennheiser.
Ekstremalnie niska masa oraz komfort u¿ytkowania (13 gramów).

Zawartoœæ pakietu
1
2
1
1
1
1
1
1

S³uchawka FLX 70 Bluetooth z wbudowanym akumulatorkiem litowo-polimerowym.
Dodatkowe wk³adki douszne o rozmiarze M oraz L (rozmiar S jest ju¿ zamontowany).
Pa³¹k nauszny.
£adowarka FLX 70.
Kabel ³adowania USB.
Smycz.
Klips smyczy.
Instrukcja obs³ugi.

Elementy FLX 70

pa³¹k (od³¹czany, elastyczny)
wk³adka douszna (wymienialna)
gniazdo ³adowarki
przycisk zwiêkszania g³oœnoœci

przycisk wide³ek
kontrolka LED
otwór na smycz
punkt mocowania klipsu smyczy

przycisk zmniejszania g³oœnoœci
mikrofon

kulka mocowania pa³¹ka nausznego
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Przegl¹d przycisków
Przycisk

Przycisk wide³ek

Przycisk zwiêkszania
g³oœnoœci

Przycisk zmniejszania
g³oœnoœci

Funkcja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strona

w³¹czenie i wy³¹czenie s³uchawki
wejœcie w tryb parowania
odbiór po³¹czenia przychodz¹cego
po³¹czenie wychodz¹ce
odrzucenie po³¹czenia przychodz¹cego
ponowne wybieranie numeru
g³osowe wybieranie numeru
zakoñczenie po³¹czenia
przeniesienie po³¹czenia z telefonu komórkowego
do s³uchawki
• wyciszenie / wy³¹czenie wyciszenia

8
8
10
11
11
11
11
11

•
•
•
•

zwiêkszenie g³oœnoœci s³uchawki
zwiêkszenie g³oœnoœci dzwonka
wy³¹czenie wyciszenia mikrofonu
odbiór po³¹czenia przychodz¹cego

12
12
12
10

•
•
•
•

zmniejszenie g³oœnoœci s³uchawki
zmniejszenie g³oœnoœci dzwonka
wy³¹czenie wyciszenia mikrofonu
odbiór po³¹czenia przychodz¹cego

12
12
12
10

11
12

Przewodnik szybkiego startu
Najpierw na³aduj akumulatorek s³uchawki.
Pierwsze ³adowanie akumulatorka powinno trwaæ 3 godziny. Nastêpne ju¿ 2,5-godzinne ³adowanie
powinno wystarczyæ do ca³kowitego na³adowania akumulatorka. Szczegó³owe informacje znajduj¹
siê na stronie 7.

*) £adowarka samochodowa jest dostêpna jako opcja (zobacz na stronie 13).
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Nastêpnie w³¹cz s³uchawkê (szczegó³y na stronie 8)
i sparuj j¹ z twoim telefonem komórkowym. Szczegó³owe
informacje na temat sposobu parowania s³uchawki
z innymi urz¹dzeniami Bluetooth znajduj¹ siê na stronie 8.

Za³ó¿ s³uchawkê na uchu.

wyciszenie i jego
wy³¹czenie (s. 12)
zakoñczenie rozmów
(s. 11)
ponowne wybranie numeru
(s. 11)

odebranie po³¹czeñ (s. 10)
wybieranie g³osowe (s. 11)
g³oœnoœæ (s. 12)

Skonfigurowanie FLX 70
£adowanie akumulatorka w s³uchawce
Jeœli s³uchawka jest ³adowana pierwszy raz, ³adowanie powinno trwaæ nieprzerwanie przez 3 godziny.
Kolejne ³adowania trwaj¹ce 2,5 godziny powinny ca³kowicie na³adowaæ akumulatorek. Podczas
³adowania akumulatorka s³uchawka nie mo¿e byæ u¿ywana.
W celu na³adowania akumulatorka s³uchawki:
Zdejmij s³uchawkê i j¹ wy³¹cz (zobacz na stronie 8)
Pod³¹cz przewód zasilaj¹cy USB do gniazda zasilania w s³uchawce

.

Pod³¹cz wtyk USB przewodu zasilania USB do:
– gniazda USB ³adowarki FLX 70 lub
– gniazda USB komputera lub
– gniazda USB ³adowarki samochodowej FLX 70 (dostêpna jako opcja).
Pod³¹cz ³adowarkê sieciow¹ lub ³adowarkê samochodow¹ do odpowiedniego gniazda zasilaj¹cego.
Jeœli akumulatorek zosta³ ca³kowicie wy³adowany, kontrolka LED miga na czerwono na pocz¹tku
procesu ³adowania. Podczas ³adowania kontrolka LED
œwieci siê na czerwono. Po ca³kowitym
na³adowaniu akumulatorka kontrolka LED
œwieci siê na niebiesko.
Proces ³adowania nie mo¿e byæ rozpoczêty w trakcie trwaj¹cej rozmowy. W pe³ni na³adowany
akumulatorek zapewnia czas rozmowy wynosz¹cy szeœæ godzin oraz czas oczekiwania wynosz¹cy
do 240 godzin. Gdy akumulatorek jest prawie wy³adowany:
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• Kontrolka LED miga na czerwono

.

• W g³oœniku s³ychaæ 3 sygna³y dŸwiêkowe, które pojawiaj¹ siê trzykrotnie w odstêpach 15-sekundowych
i nastêpnie w cyklu co 2 minuty.
• Pozosta³o mniej ni¿ 10 minut rozmowy.

W³¹czenie i wy³¹czenie s³uchawki
Naciskaj przycisk wide³ek d³u¿ej ni¿ 3 sekundy, do momentu, gdy kontrolka LED zaœwieci siê
na niebiesko.
Nast¹pi w³¹czenie zasilania s³uchawki i przejdzie ona w jeden z nastêpuj¹cych
trybów pracy:
- jeœli s³uchawka jest ju¿ sparo wana z telefonem komórkowym, jest gotowa
do pracy.
- jeœli s³uchawka nie jest jeszcze sparowana z telefonem komórkowym,
dokonaj jej sparowania w sposób opisany w rozdziale „Parowanie
s³uchawki z telefonami komórkowymi lub innymi urz¹dzeniami Bluetooth”
na stronie 8.
- jeœli s³uchawka jest ju¿ sparowana z telefonem komórkowym, i jeœli
w³aœnie odbiera on po³¹czenie przychodz¹ce, mo¿liwe jest natychmiastowe rozpoczêcie rozmowy
przez jednokrotne naciœniêcie przycisku wide³ek .

W celu wy³¹czenia s³uchawki:
Naciskaj przycisk wide³ek
d³u¿ej ni¿ 3 sekundy, do momentu, gdy kontrolka LED
zacznie
migaæ na czerwono, a nastêpnie zgaœnie.
Wszystkie ustawienia zostaj¹ zapamiêtane. ¯ywotnoœæ akumulatorka wyd³u¿a siê, jeœli s³uchawka
zostaje wy³¹czona w czasie, gdy nie jest u¿ywana.

Parowanie s³uchawki z telefonami komórkowymi lub innymi
urz¹dzeniami Bluetooth
Parowanie z telefonem komórkowym
W celu umo¿liwienia korzystania ze s³uchawki nale¿y j¹ najpierw sparowaæ z twoim telefonem
komórkowym lub podobnym urz¹dzeniem, które posiada funkcjê pracy w trybie „hands-free” lub „headset”
z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Po sparowaniu s³uchawki z telefonem komórkowym jest ona
automatycznie ³¹czona z telefonem za ka¿dym razem, gdy te urz¹dzenia zostan¹ wzajemnie wykryte.
Upewnij siê, ¿e s³uchawka jest w³¹czona i umieszczona w pobli¿u telefonu komórkowego.
- Jeœli jeszcze nie sparowa³eœ s³uchawki z telefonem komórkowym,
s³uchawka automatycznie przejdzie w tryb parowania.
- Jeœli s³uchawka zosta³a ju¿ wczeœniej sparowana z innym telefonem
komórkowym, mo¿esz manualnie wejœæ w tryb parowania. W takim
przypadku najpierw wy³¹cz zasilanie s³uchawki, a nastêpnie w³¹cz je
ponownie i przytrzymaj wciœniêty przycisk wide³ek
przez 6 sekund.
- Tak d³ugo jak s³uchawka znajduje siê w trybie parowania, kontrolka LED
miga naprzemiennie kolorem czerwonym i niebieskim.
W telefonie komórkowym uruchom procedurê wyszukiwania urz¹dzeñ Bluetooth (zobacz instrukcjê
obs³ugi twojego modelu telefonu) i stosuj siê do wszystkich instrukcji, które s¹ prezentowane na
wyœwietlaczu twojego telefonu.
Gdy s³uchawka zostanie wykryta przez twój telefon komórkowy, wybiera „FLX 70”. Po ustanowieniu
miêdzy urz¹dzeniami w³aœciwego po³¹czenia Bluetooth, s³uchawka jest identyfikowana na
wyœwietlaczu telefonu komórkowego jako „FLX 70”.
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Gdy telefon komórkowy poprosi o wpisanie kodu, wprowadŸ
cztery zera (0000).
Jeœli parowanie zakoñczy siê sukcesem, kontrolka LED
przestanie migaæ.
Po sparowaniu twój telefon komórkowy bêdzie mieæ mo¿liwoœæ
przenoszenia sygna³u audio po³¹czenia do s³uchawki – zarówno
w trybie automatycznym, jak i manualnym (sprawdŸ w instrukcji
obs³ugi twojego telefonu komórkowego, czy transfer sygna³u
do s³uchawki odbywa siê automatycznie, czy te¿ manualnie).
Po sparowaniu na wyœwietlaczu wielu telefonów komórkowych pojawia siê symbol s³uchawki.

Parowanie z innymi urz¹dzeniami Bluetooth
Jeœli chcesz sparowaæ s³uchawkê z innymi urz¹dzeniami Bluetooth, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi
tego urz¹dzenia Bluetooth.

Parowanie z kilkoma telefonami komórkowymi
Jeœli chcesz sparowaæ s³uchawkê z drugim telefonem komórkowym, musisz j¹ najpierw od³¹czyæ od
pierwszego telefonu komórkowego (zobacz instrukcjê obs³ugi pierwszego telefonu komórkowego).
S³uchawka mo¿e zapamiêtaæ ustawienia dla czterech profili po³¹czeñ. Natychmiast po w³¹czeniu
zasilania s³uchawki próbuje ona po³¹czyæ siê z telefonem komórkowym, z którym to ostatnio
wspó³pracowa³a. Jeœli ten telefon nie zostanie wykryty przez s³uchawkê, mo¿esz j¹ manualnie po³¹czyæ
z jednym z trzech innych telefonów komórkowych (zobacz instrukcjê danego modelu telefonu
komórkowego).

Zak³adanie s³uchawki
OSTRZE¯ENIE! Niebezpieczeñstwo skaleczenia!
Jeœli u¿yjesz s³uchawki bez wk³adki dousznej, twój kana³ s³uchowy mo¿e
ulec skaleczeniu!
Nigdy nie zak³adaj s³uchawki bez wk³adki dousznej!
Mo¿esz u¿ywaæ s³uchawki
• ze smycz¹, z pa³¹kiem nausznym

lub z u¿yciem obydwu

• na lewym lub prawym uchu.

Zamontowanie smyczy
U¿yj smyczy w celu unikniêcia zagubienia s³uchawki – zw³aszcza w sytuacjach, gdy nie korzystasz z pa³¹ka
nausznego ! W celu trwa³ego zainstalowania smyczy:
Przeci¹gnij w¹sk¹ pêtelkê smyczy przez otwór

.

Przeci¹gnij smycz przez pêtelkê z drugiej strony otworu
Poci¹gnij smycz zaciskaj¹c pêtelkê na s³uchawce.
W celu chwilowego przymocowania smyczy:
Nasuñ klips smyczy na jego punkt mocowania

.
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Wymiana wk³adek dousznych
Jeœli fabrycznie zamontowane wk³adki douszne (rozmiar S) nie s¹
odpowiednie dla twoich uszu:
Zdejmij wk³adki douszne ze s³uchawki i zast¹p je modelem mniejszym
lub wiêkszym, które to znajduj¹ siê w pakiecie fabrycznym.

Zamocowanie i ustawienie pa³¹ka nausznego
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pa³¹k nauszny
powinien zostaæ odwrócony,
gdy jest zak³adany z lewego na prawe ucho i odwrotnie.
Nasuñ pa³¹k nauszny
na kulkê mocuj¹c¹ . Po jego zaskoczeniu
mo¿e byæ on obracany i pochylany w celu komfortowego dopasowania
do twojego ucha.

Zak³adanie i regulacja
W³¹cz zasilanie s³uchawki. Kontrolka LED c trzykrotnie mignie kolorem
niebieskim.
Za³ó¿ s³uchawkê tak, aby wk³adka douszna znalaz³a siê w kanale
s³uchowym ucha, w sposób przedstawiony z prawej strony.
Wygnij elastyczny pa³¹k nauszny
do twojego ucha.

tak, aby by³ doskonale dopasowany

Dzia³anie FLX 70
Wykonywanie po³¹czeñ telefonicznych z u¿yciem FLX 70
Odbieranie rozmowy przychodz¹cej
Upewnij siê, ¿e s³uchawka jest sparowana z twoim telefonem komórkowym (zobacz rozdzia³
„Parowanie s³uchawki z telefonami komórkowymi lub innymi urz¹dzeniami Bluetooth” na stronie 8).
Gdy nadchodzi po³¹czenie telefoniczne, w s³uchawce s³ychaæ dŸwiêk dzwonka, a kontrolka LED
miga szybko na niebiesko. W celu odebrania tego po³¹czenia, gdy s³uchawka jest ju¿ w³¹czona:
Wciœnij przycisk wide³ek
lub jeden z przycisków g³oœnoœci
W s³uchawce pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy (beep).

lub

.

Rozpocznij rozmowê.
W celu odebrania rozmowy, gdy s³uchawka nie jest w³¹czona:
Wciskaj przycisk wide³ek
d³u¿ej ni¿ 3 sekundy.
S³uchawka zostaje w³¹czona i natychmiast zostaje nawi¹zane po³¹czenie
bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynnoœci. Mo¿e jednak
wyst¹piæ pewne opóŸnienie w zale¿noœci od typu telefonu komórkowego,
którego u¿ywasz.
Za³ó¿ s³uchawkê na ucho.
Rozpocznij rozmowê.

10

Odrzucenie po³¹czenia przychodz¹cego
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wide³ek
podczas dzwonienia telefonu
komórkowego, do momentu us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego w s³uchawce.
Telefon przestanie dzwoniæ. W zale¿noœci od ustawieñ telefonu
komórkowego rozmowa przychodz¹ca zostanie odrzucona lub te¿ w³¹czy
siê automatyczna sekretarka.

Wykonywanie po³¹czeñ telefonicznych
Wybierz numer telefoniczny w telefonie komórkowym w tradycyjny sposób.
Jeœli twój telefon komórkowy automatycznie przekazuje sygna³ audio
rozmowy do s³uchawki, w jej g³oœniku s³ychaæ bêdzie sygna³ dŸwiêkowy (beep).
Jeœli twój telefon komórkowy nie przekazuje automatycznie sygna³u audio rozmowy do s³uchawki,
musisz nacisn¹æ przycisk w twoim telefonie komórkowym w celu przekazania rozmowy do s³uchawki.
Rozpocznij rozmowê.

Ponowne wybieranie numeru
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wide³ek
przez 1.5 sekundy.
W s³uchawce s³ychaæ sygna³ dŸwiêkowy. Telefon komórkowy automatycznie wybierze ostatni numer
z listy po³¹czeñ.

Wybieranie g³osowe
Funkcja g³osowego wybierania numeru musi byæ dostêpna w twoim telefonie komórkowym i musi
byæ w³¹czona.
Wciœnij przycisk wide³ek

.

Po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego potwierdzenia ³¹cznoœci wymów has³o przypisane do danego numeru.
Telefon komórkowy automatycznie wybierze numer, który jest przypisany do tego has³a.

Zakoñczenie rozmowy
Naciœnij przycisk wide³ek
lub u¿yj telefonu komórkowego do zakoñczenia rozmowy.
W s³uchawce pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy. Rozmowa zostanie zakoñczona.

Przeniesienie rozmowy przychodz¹cej z telefonu komórkowego do s³uchawki
Naciœnij przycisk wide³ek .
W s³uchawce pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy. Sygna³ audio rozmowy zostanie przekazany do s³uchawki.

Przeniesienie rozmowy ze s³uchawki do telefonu komórkowego
SprawdŸ w instrukcji obs³ugi telefonu komórkowego, w jaki sposób przenieœæ rozmowê telefoniczn¹
ze s³uchawki do telefonu komórkowego.

Jeœli stracisz zasiêg transmisji
Jeœli s³uchawka straci zasiêg z telefonem komórkowym podczas rozmowy:
• Jakoœæ dŸwiêków bêdzie stopniowo spadaæ przed ca³kowit¹ utrat¹ zasiêgu.
• W s³uchawce pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy, gdy zasiêg zostanie utracony.
• W telefonie komórkowym mo¿e pojawiæ siê komunikat o utracie zasiêgu.
• Zobacz w instrukcji obs³ugi telefonu komórkowego, czy automatycznie zakoñczy on po³¹czenie,
gdy zostanie utracony zasiêg ze s³uchawk¹.
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Zmiana poziomu g³oœnoœci
Podczas rozmowy naciœnij przycisk g³oœnoœci
lub .
Poziom g³oœnoœci s³uchawki zmieni siê o jeden krok.
– G³oœnoœæ s³uchawki mo¿e byæ regulowana w 8 krokach. Ustawieniem
fabrycznym jest 4. Gdy zostanie ustawiona maksymalna lub minimalna
g³oœnoœæ, w s³uchawce pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy.
– Ponadto wbudowana inteligentna funkcja „uczy siê” preferowanych przez
u¿ytkownika ustawieñ i automatycznie reguluje poziom g³oœnoœci.
– Jeœli wy³¹czysz s³uchawkê, aktualne ustawienia g³oœnoœci zostan¹
zapamiêtane.

Zmiana poziomu g³oœnoœci dzwonka
Naciœnij przycisk g³oœnoœci
lub , gdy s³uchawka znajduje siê w trybie oczekiwania (nie jest
prowadzona rozmowa telefoniczna).
G³oœnoœæ dzwonka jest zmieniana co jeden krok. Sygna³ dzwonka zostanie odtworzony z ustawion¹
g³oœnoœci¹. Ustawiona g³oœnoœæ zostanie zapisana.
– G³oœnoœæ dzwonka mo¿e byæ regulowana w 8 krokach. Ustawieniem fabrycznym jest wartoœæ 4.

Wyciszenie / wy³¹czenie wyciszenia mikrofonu s³uchawki
W celu wyciszenia mikrofonu s³uchawki:
Podczas rozmowy wciœnij i przytrzymaj przycisk wide³ek do momentu,
gdy w g³oœniku pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy.
Mikrofon zostanie wyciszony. Co ka¿de 5 sekund w g³oœniku pojawi siê
sygna³ dŸwiêkowy.
W celu wy³¹czenia wyciszenia mikrofonu s³uchawki:
Naciœnij przycisk wide³ek
lub jeden z przycisków g³oœnoœci
lub
Sygna³ dŸwiêkowy zniknie. Mikrofon bêdzie dzia³aæ normalnie.

.

Przywrócenie ustawieñ fabrycznych
Masz mo¿liwoœæ przywrócenia nastêpuj¹cych parametrów do ich ustawieñ fabrycznych:
• poziom g³oœnoœci s³uchawki
• g³oœnoœæ dzwonka
• ustawienia parowania
W³¹cz w s³uchawce tryb parowania w sposób, który zosta³ opisany w rozdziale „Parowanie s³uchawki
z telefonami komórkowymi lub innymi urz¹dzeniami Bluetooth” na stronie 8.
Naciœnij i przytrzymaj obydwa przyciski regulacji g³oœnoœci
lub ,
gdy s³uchawka znajduje siê w trybie parowania do momentu, gdy kontrolka
LED
przestanie migaæ na krótki czas.
Nastêpnie kontrolka LED
zacznie migaæ naprzemiennie kolorem
czerwonym i niebieskim wskazuj¹c, ¿e s³uchawka znajduje siê w trybie
parowania. S³uchawka musi zostaæ ponownie sparowana przed jej
u¿yciem.
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Konserwacja i œrodki ostro¿noœci
Jeœli nie bêdziesz chcieæ u¿ywaæ s³uchawki przez d³u¿y czas:
Wy³¹cz s³uchawkê.
Przechowuj s³uchawkê w czystych i suchych warunkach.
£aduj akumulatorek co najmniej raz w okresach szeœciomiesiêcznych.
W celu wyczyszczenia s³uchawki:
Czyœæ s³uchawkê za pomoc¹ suchej tkaniny. Nie u¿ywaj ¿adnych p³ynów, rozpuszczalników lub
œrodków czystoœci.

Akcesoria
502564 Zestaw akcesoriów FLX 70
(pa³¹k nauszny, smycz, klips smyczy oraz wk³adki douszne)
502309 przewód ³adowania USB
502310 £adowarka wersja EU
502311 £adowarka wersja UK
502312 £adowarka wersja US
502313 £adowarka samochodowa

Dane techniczne
System mikrofonu kierunkowego
Typ mikrofonu:

elektretowy

Czu³oœæ:

-45 dBV przy 94 dB SPL, 1 kHz

G³oœnik
Typ g³oœnika:

dynamiczny – magnes neodymowy

Maksymalna g³oœnoœæ:

110 dB SPL

Ogólne
Wymiary:

52 mm x 20 mm x 31 mm (szerokoœæ x wysokoœæ x g³êbokoœæ)

Masa:

10 g (13g z zamontowanym pa³¹kiem nausznym)

£adowarka :

wejœcie 100-240 V AC, wyjœcie 5 V DC, 150 mA

£adowarka samochodowa
(akcesoria - opcja):

wejœcie 12-24 V DC, wyjœcie 5 V DC, 150 mA
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Deklaracja zgodnoœci CE
To urz¹dzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami
Dyrektyw 1999/5/EC, 89/336/EC oraz 73/ 23/EC.
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania tego urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê z przepisami obowi¹zuj¹cymi
na terenie danego kraju i przestrzegaæ ich!
Prosimy o odwiedzenie stron internetowych: www.sennheisercommunications.com/doc.

Deklaracja FCC
To urz¹dzenie zosta³o przetestowane i sprawdzone pod k¹tem spe³nienia ograniczeñ
stawianych cyfrowym urz¹dzeniom Class B, stosownie do czêœci 15 przepisów FCC.
Te ograniczenia zosta³y wprowadzone w celu zapewnienia uzasadnionego zabezpieczenia przed
szkodliwymi zak³óceniami obowi¹zuj¹cymi na obszarach zamieszkanych. To urz¹dzenie generuje,
wykorzystuje i mo¿e emitowaæ energiê w zakresie czêstotliwoœci radiowych, i jeœli nie jest
zainstalowane i u¿ytkowane zgodnie z instrukcjami, mo¿e powodowaæ szkodliwe zak³ócenia
w komunikacji radiowej. Jednak¿e nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e zak³ócenia nie pojawi¹ siê
w okreœlonych instalacjach. Jeœli to urz¹dzenie powoduje szkodliwe zak³ócenia w odbiorze radiowym
lub telewizyjnym, które mog¹ byæ zdiagnozowane przez w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia, u¿ytkownik
powinien wyeliminowaæ te zak³ócenia stosuj¹c siê do jednego lub kilku poni¿szych zaleceñ:
• Zmieniæ umiejscowienie lub pozycjê anteny odbiorczej.
• Zwiêkszyæ odleg³oœæ miêdzy urz¹dzeniem a odbiornikiem.
• Pod³¹czyæ urz¹dzenie do gniazda sieciowego innego obwodu elektrycznego ni¿ ten, do którego
jest pod³¹czony odbiornik.
• Skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ lub doœwiadczonym technikiem radio/TV w celu uzyskania
pomocy.
To urz¹dzenia spe³nia wymogi stawiane w czêœci 15 zasad FCC.
Dzia³anie urz¹dzenia jest uwarunkowane dwoma ograniczeniami:
(1) to urz¹dzenie nie mo¿e powodowaæ szkodliwych zak³óceñ,
(2) to urz¹dzenie musi akceptowaæ wszystkie odbierane zak³ócenia, w³¹czaj¹c w to zak³ócenia,
które mog¹ powodowaæ niew³aœciwe dzia³anie.

Baterie oraz akumulatorki
Do³¹czone baterie oraz akumulatorki mog¹ byæ powtórnie przetworzone. Prosimy o traktowanie
ich jako odpady szkodliwe i ich zwrot do sprzedawcy. W celu ochrony œrodowiska nale¿y
pozbywaæ siê tylko wy³adowanych baterii.

Deklaracja WEEE
Twoje urz¹dzenie Sennheiser Communications zosta³o opracowane i wykonane
z wykorzystaniem najwy¿szej jakoœci materia³ów i komponentów, które mog¹ byæ ponownie
wykorzystane i/lub przetworzone. Ten symbol informuje, ¿e elektryczne lub elektroniczne
urz¹dzenia po ich zu¿yciu musz¹ byæ usuwane oddzielnie wzglêdem normalnych odpadów.
Prosimy o pozbycie siê tego produktu przez dostarczenie go do lokalnego punktu zbiórki lub te¿
centrum recyklingu tego typu urz¹dzeñ. To pozwoli chroniæ œrodowisko, w którym wszyscy ¿yjemy.
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Notatki:
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