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Hallójáratba dugható,
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Fontos biztonsági intézkedések

Fontos biztonsági intézkedések
➢

Kérjük, a termék használatbavétele előtt olvasd végig figyelmesen az
útmutatót.

➢

Ne használd tovább a nyilvánvalóan hibás terméket.

➢

A terméket csak olyan környezetben használd, ahol megengedett a
Bluetooth® vezeték nélküli átvitelt alkalmazó eszközök használata.

Az egészségkárosodás és a balesetek megelőzése
➢

Kérjük, kíméld hallásod, tartózkodj a magas hangerőszintektől.
Ha a fülhallgatót hosszú ideig magas hangerővel használod, tartós
halláskárosodás léphet fel. A Sennheiser fülhallgatók alacsony és közepes
hangerőnél is rendkívül jól szólnak.

➢

Ne helyezd a fülrészeket túl mélyen a hallójáratba, és sohase használd
azokat a fülgumik nélkül. A hallójáratba dugható fülhallgatót mindig nagyon
lassan és óvatosan húzd ki a füledből.

➢

A termék erős állandó mágneses mezőt hoz létre, amely
veszélyes interferenciát okozhat szívritmus-szabályozó,
beépített defibrillátor, illetve egyéb implantátumok használata
esetén. Tarts fenn mindig legalább 10 cm-es távolságot a mágnest
tartalmazó alkotóelemek, valamint a szívritmus-szabályozó, beépített
defibrillátor, illetve egyéb implantátumok között.

➢

Tartsd a terméket, a kiegészítőket és a csomagolást gyermekek és
háziállatok által el nem érhető helyen, mivel azok a kisebb darabokat
lenyelhetik, illetve egyéb balesetet szenvedhetnek.

➢

Ne használd a terméket különös figyelmet igénylő helyzetekben (pl.
forgalomban vagy szakmunka végzésekor).

A termék károsodásának és hibás működésének megelőzése
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➢

A korrózió, illetve a deformálódás megelőzése érdekében a terméket
mindig tartsd szárazon és ne tedd ki szélsőséges hőmérséklet hatásának.

➢

Csak
a
Sennheiser
által
forgalmazott
tartozékokat/kiegészítőket/alkatrészeket használd.

➢

A terméket körültekintéssel használd és tárold tiszta, pormentes helyen.

vagy

ajánlott

Fontos biztonsági intézkedések

Rendeltetésszerű használat/Felelősség
Ez a vezeték nélküli fülhallgató olyan mobileszközökkel (pl. mobil zenelejátszó,
mobiltelefon, tablet) történő használathoz készült, amelyek támogatják Bluetooth
kapcsolaton keresztül a vezeték nélküli kommunikációt. A kompatibilis Bluetooth
eszközök közé a következő profilokat támogató eszközök tartoznak: Hands Free
Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) és Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP).
A helytelen használat azt jelenti, hogy a terméket a vonatkozó használati
útmutatóban, illetve a kapcsolódó termékismertetőkben nem említett
alkalmazásokhoz használod.
A Sennheiser nem vállal felelősséget a termék vagy annak kiegészítőinek rongálása
vagy helytelen használata miatt fellépő károkért.
Kérjük, a termékek üzembe helyezése előtt tekintsd át a felhasználási ország
vonatkozó előírásait.
A Lítium-Polimer elem-/akkucsomagra vonatkozó biztonsági intézkedések
FIGYELMEZTETÉS
Szélsőséges esetekben a Lítium polimer elemek/akkuk:
• felrobbanhatnak
• kigyulladhatnak

• túlhevülhetnek vagy
• füst, illetve gáz távozhat belőlük

A beépített újratölthető akkukat tartalmazó termékeket speciális
gyűjtőkbe dobd, vagy juttasd vissza a gyűjtéssel foglalkozó
kereskedőhöz.
Csak a Sennheiser által ajánlott újratölthető elemeket/akkukat és
töltőket használd.
Csak 10-40°C közötti külső hőmérséklettartománynál töltsd az
újratölthető elemeket/akkukat.
Az elemmel működő eszközöket használat után kapcsold ki.
Akkor is töltsd rendszeresen az újratölthető elemeket/akkukat (kb. 3
havonta), ha a fülhallgatót hosszabb ideig nem használod.
Ne hevítsd 70 °C fölé, vagyis ne tedd ki közvetlen napfény hatásának,
illetve ne dobd tűzbe.
Ne töltsd a beépített újratölthető akkut, ha az eszköz nyilvánvalóan
meghibásodott.
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A CX SPORT hallójáratba dugható, vezeték nélküli fülhallgató

A CX SPORT hallójáratba dugható, vezeték
nélküli fülhallgató
A CX SPORT hallójáratba dugható, vezeték nélküli fülhallgató részletgazdag hangzást
közvetít, fokozott mélyhang-visszaadással, valamint a Bluetooth 4.2 és Qualcomm®
apt-X™ technológiának köszönhetően valódi Hi-Fi hangzással.
Az aktív életvitelt folytató emberek kényelme érdekében a CX SPORT-ot megfelelő
rögzítést biztosító füldugó-„szárnyakkal”, valamint egy kábelhossz szabályzóval is
ellátták.
Jellemzők
• Verejték és freccsenő víz ellen védett
• Kitűnő minőségű, hallójáratba dugható, vezeték nélküli fülhallgató, tiszta
hangzásra és kiváló basszusvisszaadásra hangolva
• Ergonomikus és masszív, hallójáratba dugható, vezeték nélküli sportfülhallgató, aktív életvitelhez
• A Qualcomm® aptX™ technológia támogatása a valódi
Hi-Fi hangzásért
• 6 órányi akku-üzemidő 1,5 órás USB-s gyorstöltéssel
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Bluetooth
A CX SPORT hallójáratba dugható, vezeték nélküli fülhallgató megfelel a Bluetooth
4.2 szabványnak és minden olyan Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0 és 4.1
kompatibilis eszközhöz használható, mely támogatja a következő profilokat: Hands
Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) és Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP).

aptX™
Az aptX™ hangkódolással tiszta, erőteljes és telt sztereó hangzásban lesz részed. Ez
a technológia nemcsak hallhatóvá, hanem érezhetővé is teszi a hangot, amilyennek
azt az alkotók eredetileg szánták. Az aptX™ alkalmazásával a Bluetooth

technológia mostantól olyan vezeték nélküli hangminőséget produkál, amely
vetekszik a legkiválóbb minőségű vezetékes kapcsolattal.
aptX™ LL
A Qualcomm® aptX™ LL (Low Latency) technológiával a Bluetooth® vezeték nélküli
eszköz a látható képpel szinkronban képes a hangot megszólaltani. Ez a technológia
csökkenti a késleltetést, és javítja a végpontok közötti hangátvitel sebességét, ami
kiváló minőségű, a kép és a hang szinkronját megvalósító audiovizuális élményt
eredményez. Az aptX Low Latency technológia olyan alkalmazások esetében is
lehetővé teszi a mozgásszabadságot biztosító vezeték nélküli kapcsolat használatát,
mint például a videojátékok vagy a filmnézés.
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Csomag tartalma

Csomag tartalma

Fülhallgató

Tartótok

Füldugó „szárnyak”
S

XS

M

S

M

L

L

Fülgumik

USB kábel újratöltéshez

Kábelcsíptető

Quick
guide

Safety
guide

Gyors üzembehelyezési útmutató

Biztonsági útmutató

A kiegészítők listáját a következő weboldalon tekintheted meg:
www.sennheiser.com.A forgalmazókkal kapcsolatos információkért lépj
kapcsolatba a helyi Sennheiser partnerrel: www.sennheiser.com > „Sales
Partner”.
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Termék áttekintése

Termék áttekintése
Fülhallgató áttekintése

1 Fülgumik
2 Bluetooth antenna (rejtett)

6 Hangerő/számléptetés –
gomb
7 LED gomb

3 Kábelhossz szabályzó

8 Mikro-USB bemenet

4 Hangerő/számléptetés + gomb

9 Mikro-USB fedlap

5 Többfunkciós gomb

10 Füldugó „szárnyak”
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Piktogramok áttekintése
Piktogramok jelentése egy-egy gomb megnyomása esetén
Piktogram
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Jelentés

1x

Nyomd meg és rögtön engedd fel a gombot

2x

Nyomd meg a gombot kétszer

2s

Nyomd le a gombot és tartsd lenyomva 2 mp-ig

Termék áttekintése

Piktogramok jelentése a különféle LED-es jelzések esetén
Piktogram

Jelentés
A LED világít
Az intervallumok villogást jelentenek
A LED világít/folyamatosan villog

3s

Az az időtartam, amíg a LED villogás közben világít

Példák a kézikönyvben használt piktogramokra:
Piktogram

Jelentés
A LED folyamatosan villog

3s

A LED 3 mp-ig világít, majd kialszik, és ugyanez ismétlődik
A LED világít, majd 2 mp-re kialszik, és ugyanez ismétlődik
A LED folyamatosan világít.

1s

A LED folyamatosan kéken és pirosan másodpercenként
felvillan.

Az „i” piktogram
Az „i” piktogrammal jelölt megjegyzés a headset használatára vonatkozó
hasznos információt közöl.
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LED-kijelzések áttekintése
LED-kijelzések működés közben
LED

Jelentés
A fülhallgató bekapcsol
Az eszközzel történő párosítás/kapcsolatfelvétel
sikeres
A fülhallgató kikapcsol
Az eszközzel történő párosítás sikertelen
A fülhallgató párosítás üzemmódban van

1s

1,5 s

Bejövő hívás

1,5 s

Az eszköz/eszközök sikeresen törlésre
kerültek a fülhallgató párosítási listájáról
2s
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2s

A fülhallgató készenléti üzemmódban van (pl. a
fülhallgató párosítva van, de nem kapcsolódott
az eszközhöz)

Termék áttekintése

Kezelőgombok áttekintése
Többfunkciós gomb
Megnyomás
1x

Funkció

Oldal

Hívás fogadása/befejezése

23

Bejövő hívás fogadása és folyamatban lévő beszélgetés
befejezése
23
Műsorszám lejátszásának indítása/szüneteltetése

22

Hívás fogadásának visszautasítása

23

1s

Hívás átirányítása a fülhallgató és az okostelefon között 24
Bejövő hívás fogadása és folyamatban lévő beszélgetés
várakoztatása/váltás 2 hívás között
23
2x

3x

Beszédhangos vezérlés bekapcsolása

25

Hangerő/számléptetés + gomb
Megnyomás

Funkció

Oldal

Hangerő növelése

19

Következő műsorszám lejátszása

22

1x

1s

Hangerő/számléptetés – gomb
Megnyomás

Funkció

Oldal

Hangerő csökkentése

19

Előző műsorszám lejátszása

22

1x

1s
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Első lépések
Töltési alapismeretek
1,5 h

Egy teljes töltési ciklus általában 1,5 óráig tart. A fülhallgató első használata előtt az
újratölthető akkut töltsd megszakítás nélkül, egy teljes töltési cikluson keresztül.
Ajánlatos a fülhallgatót a tartozékként mellékelt USB kábel használatával tölteni. Ha
a töltéshez külső USB hálózati adaptert használsz, ajánlatos 500 mA-es vagy annál
magasabb kimenő teljesítménnyel rendelkező adaptert használni.
LED

Jelentés
Töltés
Teljesen fel van töltve
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Első lépések

A fülhallgató töltése
1.
2.

Nyisd fel a mikro-USB fedlapját, hogy hozzáférj a mikro-USB bemenethez.
Csatlakoztasd a töltőkábel mikro-USB csatlakozódugóját a fülhallgató
mikro-USB bemenetéhez.
3. Csatlakoztasd az USB csatlakozódugót az USB töltőporthoz.
A fülhallgató akkujának töltöttségi szintjétől függően a LED villogni/világítani
kezd. A fülhallgató intelligens akkutöltő technológiát használ, amely
megakadályozza a túltöltést.

1
2

3

TÖLTÉSI IDŐ

1,5 h

A töltés több időt vehet igénybe, ha a környezeti hőmérséklet 15°C alatt van.
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Első lépések

A fülhallgató párosítása
FIGYELMEZTETÉS
Hibás működés okozta veszély!
A mobiltelefonok által közvetített rádióhullámok kárt tehetnek az
érzékeny és védelem nélküli eszközökben.
➢

Csak olyan helyen telefonálj a fülhallgató használatával, ahol
engedélyezett a vezeték nélküli Bluetooth technológia használata.

A CX SPORT hallójáratba dugható vezeték nélküli fülhallgató megfelel a Bluetooth
4.2 szabványnak.
Ha a legelső töltést követően először kapcsolod be a fülhallgatót, akkor az
automatikusan párosítási üzemmódba kapcsol. Ha a fülhallgatót korábban már
párosítottad néhány eszközzel, akkor az automatikusan megpróbál a két legutóbb
csatlakoztatott Bluetooth eszközhöz csatlakozni. A fülhallgató akár nyolc Bluetooth
eszköz csatlakozási profilját is képes elmenteni.
Ha egy kilencedik Bluetooth eszközzel párosítod a fülhallgatót, a legkevésbé használt
Bluetooth eszköz profilja kerül felülírásra. Ha újból a felülírt profilú Bluetooth
eszközhöz szeretnél kapcsolódni, akkor újból párosítanod kell azt a fülhallgatóval.

párosítva +
csatlakoztatva
párosítva

Ha PC-vel vagy Mac géppel szeretnéd a fülhallgatót párosítani/használni, egy
Sennheiser Bluetooth USB dongle (pl. BTD 800 USB) használatát javasoljuk.
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A fülhallgató párosítása Bluetooth eszközzel
Ügyelj rá, hogy a fülhallgató a párosítás végzésekor az okostelefontól ne legyen
távolabb 20 cm-nél.
A fülhallgató az első bekapcsoláskor automatikusan párosítási módba lép.
1.

Nyomd le a multifunkciós gombot 4 mp-ig.
A „Power on” (bekapcsolás) hangüzenet hallható. A LED kéken és pirosan
villog. A fülhallgató párosítás üzemmódban van.
2. Kapcsold be a Bluetooth kapcsolatot okostelefonodon.
3. Indítsd el a Bluetooth eszközök keresését az okostelefonon.
Az okostelefon közelében található összes aktív Bluetooth eszköz kijelzésre
kerül.
4. A felismert Bluetooth eszközök listájából válaszd ki a „CX SPORT” opciót.
Szükség esetén írd be az alapértelmezett PIN Kódot: „0000”.
Ha a párosítás sikeres volt, a „Connected” (csatlakoztatva) üzenet hangzik el.
A LED 3-szor kéken felvillan.
1

4s

1s

1s

<20 cm

2

3

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

Menu
Add device

4
CX SPORT
CX SPORT
Keyword: 0000

› connected‹

Ha 5 percen belül nem jön létre kapcsolat, a párosítási folyamat megszakad és
a fülhallgató kikapcsol. Szükség esetén ismételd meg a párosítási lépéseket.
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A fülhallgató leválasztása a Bluetooth eszközről
➢

Kapcsold ki a Bluetooth kapcsolatot okostelefonodon.

A fülhallgató leválik az okostelefonról. A fülhallgató ezt követően egyéb párosított
eszközökre keres. Ha nem található eszköz „Lost connection” (kapcsolat
megszakadt) hangüzenet hallható. A fülhallgató készenléti üzemmódba kapcsol.

› lost connection ‹

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off
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A hallójáratba dugható fülhallgató használata

A hallójáratba dugható fülhallgató használata
A fülhallgató viselése
1. A hallójáratba dugható fülhallgató kábelét a fejed előtt lógatva vagy hátul a
nyakadban is vezetheted.
2. Gondoskodj róla, hogy a fülgumik tökéletesen a hallójáratod méretéhez
igazodjanak és hogy a fülrészek a „szárnyak” segítségével megfelelően
rögzüljenek.
3. A kábelhossz szabályzó segítségével biztosítsd a tökéletes illeszkedést.
4. Futás vagy edzés közben a csíptető segítségével tudod biztosítani, hogy a
fülhallgató a nyakadnál vagy a pólódhoz rögzülve maradjon.
1

2

3

4

Szállításkor a közepes (M) fülgumik és „szárnyak” vannak felhelyezve a
fülhallgatóra. Ha szükséges, cseréld le ezeket a Te füledhez leginkább illeszkedő
fülgumikkal és „szárnyakkal”.
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A fülhallgató bekapcsolása
FIGYELMEZTETÉS
Magas hangerő okozta halláskárosodás veszélye!
A hosszú ideig alkalmazott magas hangerő tartós halláskárosodáshoz
vezethet.
➢

A fülhallgató felhelyezése előtt állítsd a hangerőt alacsony szintre.

➢

Ne használj hosszú időn keresztül magas hangerőszintet.

➢

Nyomd le a multifunkciós gombot 2 mp-ig.

A „Power on” (bekapcsolás) és a „Connected” (csatlakoztatva) hangüzenet
hallható. A LED 3-szor kéken felvillan.
Ügyelj rá, hogy a Bluetooth aktiválva legyen okostelefonodon, amikor
bekapcsolod a fülhallgatót.

A fülhallgató kikapcsolása
➢

Nyomd le a multifunkciós gombot 4 mp-ig.

A „Power off” (kikapcsolás) hangüzenet hallható. A LED 3-szor pirosan felvillan.
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A hallójáratba dugható fülhallgató használata

A hangerő szabályozása
FIGYELMEZTETÉS
Magas hangerő okozta halláskárosodás veszélye!
A hosszú ideig alkalmazott magas hangerő tartós halláskárosodáshoz
vezethet.
Az
audio
források
közötti
váltás
hatalmas
hangerőkülönbséget eredményezhet, ami károsíthatja hallásod.
➢

A fülhallgató behelyezése és az audio források közötti váltás előtt állítsd a
fülhallgató hangerejét alacsony szintre.

➢

Ne használj hosszú időn keresztül magas hangerőszintet.

Tetszésed szerinti szintre állíthatod be a hangerőt a zenelejátszáshoz és a
telefonbeszélgetésekhez.
➢

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomd meg egyszer a
hangerő/számléptetés + vagy – gombot.

A minimális, illetve maximális hangerő elérésekor egy jelzőhangot hallasz a
fülhallgatóban.
Megnyomás

Funkció

1x

Hangerő növelése

1x

Hangerő csökkentése
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A fülhallgató akkutelítettségének ellenőrzése
Ellenőrizheted a hátralévő lejátszási, illetve beszélgetési időt, amikor a fülhallgató
készenléti üzemmódban van, épp nem játszik le zenét, illetve épp nem telefonálsz a
használatával.
➢

Nyomd meg gyorsan a hangerő /számléptetés – gombot.

A hátralévő lejátszási időre vonatkozó üzenet hallható.
Beszédhangos üzenet

LED

Jelentés
Az akku csaknem teljesen
lemerült (a töltöttségi szint
kevesebb mint 2%)

„Recharge headset”

„Below 1 hours play time”

A töltöttségi szint kevesebb
mint 10%

„Between 1 and 2 hours play time”

A töltöttségi szint kevesebb
mint 20%

1s
„Between 2 and 4 hours play time”

1s

„Between 4 and 6 hours play time”
1s

A töltöttségi szint kevesebb
mint 50%
A töltöttségi szint több mint
50%

Az akku töltöttségi szintjének kijelzése az eszközön
Eszköztől függően a fülhallgató akkujának töltöttségi szintje az okostelefon vagy az
adott eszköz képernyőjén is megjelenhet.
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Zene/videó lejátszása

Zene/videó lejátszása
Ha az audio forráseszköz támogatja az aptX vagy aptX LL kodeket, a CX SPORT
fülhallgató automatikusan lenyűgöző, vezeték nélküli nagyfelbontású
hangminőségben játssza le a zenét. Amennyiben az audio forráseszköz nem
támogatja a fent említett kodekek egyikét sem, akkor a CX SPORT normál
hangminőségben játssza le a zenét.
Ha a fülhallgató használatával olyan eszközön nézel videót, amely támogatja az
aptX LL kodeket, a hang és a kép szinkronizálása automatikusan optimalizálásra
kerül, rendkívül precíz audiovizuális élményt biztosítva.
➢

Párosítsd és csatlakoztasd a fülhallgatót okostelefonoddal (ld. 14.o.)

➢

Indítsd el a zene-/videolejátszást az okostelefonon vagy eszközön.

A hangot a CX SPORT fülhallgatón keresztül hallod.
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Zene/videó lejátszása

Zenelejátszás vezérlése
A következő zenelejátszási funkciók akkor érhetők el, ha a fülhallgató és az eszköz
Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik. Elképzelhető, hogy az okostelefon vagy
a zenelejátszó nem támogat minden funkciót.
Zenelejátszás indítása/szüneteltetése
➢

Nyomd meg gyorsan a többfunkciós gombot.

Megnyomás

Funkció
Zenelejátszás indítása vagy
szüneteltetése

1x

A következő műsorszám lejátszása
➢

A következő műsorszám lejátszásához nyomd meg és egy másodpercig tartsd
lenyomva a hangerő/számléptetés + gombot.

Megnyomás

Funkció
A lejátszási lista következő műsorszámának
lejátszása

1s

Az előző műsorszám lejátszása
➢

Az előző műsorszám lejátszásához nyomd meg és egy másodpercig tartsd
lenyomva a hangerő/számléptetés – gombot.

Megnyomás
1s
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Funkció
A lejátszási lista előző műsorszámának
lejátszása

Telefonhívások bonyolítása a fülhallgató használatával

Telefonhívások bonyolítása a
fülhallgató használatával
A következő telefonbeszélgetési funkciók akkor érhetők el, ha a fülhallgató és az
okostelefon Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik. Elképzelhető, hogy az
okostelefon nem támogat minden funkciót.
Hívás kezdeményezése
➢

Tárcsázd a mobiltelefonon a kívánt számot.

Ha okostelefonod nem továbbítja automatikusan a hívást a fülhallgatóra,
válaszd ki az okostelefon audioforrásaként a CX SPORT hallójáratba dugható,
vezeték nélküli opciót (szükség esetén lásd az okostelefon használati
utasítását).
Hívás fogadása/visszautasítása/befejezése
Ha a fülhallgatót mobiltelefonhoz csatlakoztatod és bejövő hívás érkezik, egy
csengő hangot hallasz a fülhallgatóban és a LED bíbor színben villog.
Ha bejövő hívás közben zenét játszol le, a zenelejátszás egészen a hívás
befejezéséig szünetel.
➢
Sajtó

Nyomd meg a többfunkciós gombot az alábbiaknak megfelelően:
Funkció

Beszédhangos
üzenet
Hívás fogadása

1x

1x

1s

1x
2

1

Beszélgetés befejezése

„Call ended”

Hívás fogadásának
visszautasítása

„Call rejected”

Bejövő hívás fogadása és
folyamatban lévő beszélgetés
befejezése
Folyamatban lévő beszélgetés
várakoztatása

2x
TARTSD

2x

1

2

2x

TARTSD

2

1

1s
2

1

Bejövő hívás fogadása és
folyamatban lévő beszélgetés
várakoztatása
Váltás 2 aktív hívás
között

Bejövő hívás visszautasítása
és folyamatban lévő
beszélgetés folytatása

1x
1
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Telefonhívások bonyolítása a fülhallgató használatával

2

2

Hívás némítása/némítás feloldása
➢

Telefonálás közben nyomd meg gyorsan kétszer a többfunkciós gombot.

Megnyomás

Funkció

2x

Telefonbeszélgetés némítása

2x

Némítás feloldása

Telefonhívás átirányítása a fülhallgatóra/fülhallgatóról
Amint létrejött a kapcsolat, a hívást a fülhallgatóra és az okostelefonra is
irányíthatod.
➢

Nyomd le a többfunkciós gombot 1 mp-ig.

Megnyomás Funkció
1s

Hívás átirányítása a fülhallgatóról az
okostelefonra

1s

Hívás átirányítása az okostelefonról a
fülhallgatóra

Újrahívás
Ezt a funkciót akkor érheted el, ha a fülhallgatót nem használod éppen
zenelejátszáshoz vagy telefonálásához.
➢

Nyomd meg a többfunkciós gombot kétszer.

Megnyomás
2x

Funkció

Beszédhangos utasítás

Az utolsó szám újrahívása
„Redialing”

1x
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Újrahívás leállítása

„call ended”

Telefonhívások bonyolítása a fülhallgató használatával

Beszédhangos tárcsázás funkció
Ezt a funkciót akkor érheted el, ha a fülhallgatót nem használod éppen
telefonálásához.
1. Nyomd meg a többfunkciós gombot háromszor.
Megnyomás
3x

Funkció
Beszédhangos tárcsázás indítása

Beszédhangos utasítás
„Voice dialing“

2. Mondd ki a kívánt utasítást, pl. „Call Jane” (hívd Jankát).
A Bluetooth okostelefon tárcsázza Janka számát.
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A rendszer ápolása és karbantartása

A rendszer ápolása és karbantartása
FIGYELMEZTETÉS
A különféle folyadékok károsíthatják a termék elektronikáját!
A termék burkolatába bejutó folyadék rövidzárlatot okozhat és
károsíthatja az elektronikát.
➢

Ne vigyél folyadékot a termék közelébe.

➢

Ne használj semmilyen hígító- vagy tisztítószert.

Fülgumik és füldugó „szárnyak” cseréje
Lecserélheted a füladaptereket és a füldugó „szárnyakat”, hogy a CX SPORT még
intenzív edzés közben is biztosan a helyén maradjon. A csomagban több különböző
méretű fülgumit és fülrész „szárnyat” találsz. Próbáld ki mindegyik méretet és
válaszd ki azt, amelyik a leginkább illeszkedik a füledhez.
1.
2.
3.
4.

Húzd le finoman a fülgumit a fülrészről, amíg teljesen le nem válik róla.
Húzd le a füldugó „szárnyakat” a fülrészekről.
Helyezd fel az új füldugó „szárnyakat”. Ügyelj rá, hogy az L jelzésű a bal
oldali fülrészre, a R jelzésű pedig a jobb oldali fülrészre kerüljön.
Helyezd fel a fülgumit a fülrészre.
Ellenőrizd, hogy teljesen a helyére rögzült-e.

A hallójáratba dugható fülhallgató tisztítása
Elsősorban puha, száraz törlőruhával töröld át a fülhallgatót. Ha edzés közben
használtad, egy benedvesített puha ruhával töröld át.
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A rendszer ápolása és karbantartása

Tárolási és kezelés
A termék jó állapotának megőrzése, valamint a sérülések és karcolások kivédése
érdekében használaton kívül vagy szállítás közben a tartótokban tárold a
fülhallgatót.
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A rendszer ápolása és karbantartása

Az újratölthető akkura vonatkozó információk
A Sennheiser garantálja, hogy az akku a fülhallgató megvásárlásakor optimális
teljesítményt nyújt. Ha vásárláskor vagy a garanciális időszakon belül úgy gondolod,
hogy az akku egyértelműen hibás, haladéktalanul küldd vissza a Sennheiser
szervizpartnere számára.
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás
Hibajelenség

Valószínűsíthető ok

Lehetséges megoldás

Oldal

A fülhallgató nem Lemerült az akku.
kapcsolható be.

Töltsd fel a fülhallgatót.

13

Nincs
audio jel.

A fülhallgatót nem
párosítottad az eszközzel.

Ellenőrizd, hogy párosítottad-e 14
a fülhallgatót. Szükség esetén
párosítsd újra a fülhallgatót az
eszközzel.

Túl alacsony a hangerő.

Növeld a hangerőt.

19

A fülhallgató ki van
kapcsolva.

Kapcsold be a fülhallgatót.

17

A fülhallgató nem Az okostelefon ki
tud csatlakozni.
van kapcsolva.
A Bluetooth kapcsolat ki
van kapcsolva
okostelefonodon.
A fülhallgató nem A fülhallgató hibásan
reagál a
működik.
kezelőgombok
megnyomására.

Kapcsold be
okostelefonod.
Kapcsold be a Bluetooth
kapcsolatot
okostelefonodon.
Töröld a párosítási
beállításokat a
fülhallgatóról, majd végezd
el újra a párosítást.

30

Ha a tapasztalt hibajelenség nem szerepel a fenti táblázatban vagy a hibát nem lehet
megoldani az ajánlott módon, lépj kapcsolatba egy hivatalos Sennheiser
szervizpartnerrel.
A helyi Sennheiser szervizpartner megtalálásához a
következő weboldalon találsz segítséget:
www.sennheiser.com.
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Hibaelhárítás

A Bluetooth átviteli hatótávolság elhagyása
A vezeték nélküli telefonhívás vagy zeneáttöltés csak akkor működik, ha
okostelefonod Bluetooth hatótávolságán belül tartózkodsz. A hatótávolság nagyban
függ a környezeti feltételektől (pl. fal vastagsága, anyaga stb.). Szabad rálátás esetén
a legtöbb okostelefon, illetve Bluetooth-eszköz hatótávolsága max. 10 méter.
Ha a fülhallgató az okostelefon Bluetooth átviteli hatótávolságán kívülre kerül,
romlik a hangminőség és ismétlődő „lost connection” (megszakadt kapcsolat)
hangüzenet hallható. Ezen a ponton teljesen megszakad a kapcsolat. Újralétesíthető
a kapcsolat, ha újból a Bluetooth átvitel hatótávolságán belülre kerülsz és
„connected” (kapcsolódva) hangüzenetet hallasz.
➢

A kapcsolat újralétesítéséhez nyomd meg a többfunkciós gombot.

A korábbiakban párosított eszközök listájának törlése
1.

Állítsd a fülhallgatót párosítás üzemmódba (ld. 14.o.).
A LED kéken és pirosan villog. A fülhallgató párosítás üzemmódban van.
Nyomd le a Hangerő/számléptetés + gombot 2 mp-ig.
A LED 3-szor bíbor színben felvillan. A fülhallgató véglegesen leválasztódik az
összes eszközről, és rögtön párosítási módba lép.

2.

1

2
1s

4s
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1s

2s

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők
CX SPORT hallójáratba dugható, vezeték nélküli fülhallgató
Fülrész
Frekvenciamenet

hallójáratba dugható
17–21.000 Hz

Jelátalakító típusa

dinamikus

Hangnyomásszint (SPL)
THD (1 kHz, 100 dB)

112 dB (passzív: 1 kHz/0 dBFS)
<0,5 %

Iránykarakterisztika (beszédhang)

körsugárzó/gömb-karakterisztikájú
3,7 V⎓, 100 mAh: beépített újratölthető
lítium-polimer akku
5 V⎓, 500 mA: USB töltés
Max. 6 óra (A2DP)/ 8,5 óra (HFP)
működés: 0 °C–40 °C
tárolás: -25 °C–70 °C

Bemeneti teljesítmény

Működési idő
Hőmérséklettartomány
Statikus mágneses mező maximális
értéke a felszínen
Töltési idő
Tömeg

3,6 mT
1,5 óra
kb. 15 g

Bluetooth
Verzió

4.2, 1-es osztály

Átviteli frekvencia

2402–2480 MHz

Moduláció típusa

GFSK, π/4 DQPSK

Profilok

HFP, AVRCP, A2DP RF

kimenő-teljesítmény

10 mW (max)

Támogatott kodekek

SBC, aptX, aptX LL*
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Védjegyek

Védjegyek
A Bluetooth® világmárka név és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye és
tulajdona, melyeket a Sennheiser electronics GmbH & Co. KG engedély alapján
használ.
A Qualcomm aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. terméke. A
Qualcomm a Qualcomm Incorporated Egyesült Államokban és egyéb országokban
bejegyzett védjegye, melyet a Sennheiser engedéllyel használ. Az aptX a Qualcomm
Technologies International, Ltd. Egyesült Államokban és egyéb országokban
bejegyzett védjegye, melyet a Sennheiser engedéllyel használ.
Az útmutatóban említett egyéb cégnevek és terméknevek a vonatkozó tulajdonosok
tulajdonát képezik.
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