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Belangrijke veilsigheidsvoorschriften

� Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door, voordat

u het product gaat gebruiken.

� Geef het product altijd samen met deze gebruiksaanwijzing door aan

derden.

� Gebruik het product niet wanneer het klaarblijkelijk beschadigd is.

Ongevallen en handelingen die schadelijk voor de gezondheid zijn 
voorkomen.

� Indien u langere tijd op een hoog volume luistert, kan dat tot blijvende

gehoorbeschadiging leiden.

� Houd altijd een afstand van ten minste 10 cm tussen de oorschelpen en

pacemakers c.q. geïmplanteerde defibrillatoren (ICD’s) aan, omdat dit

product permanente magnetische velden genereert.

� Houd het product, verpakkingsmateriaal en toebehoren uit de buurt

van kinderen en huisdieren, om ongevallen en verstikkingsgevaar te

voorkomen.

� Gebruik het product niet wanneer u bijzonder veel aandacht aan uw

omgeving moet besteden (bijv. in het verkeer).

� Draag de headset nooit tijdens het opladen, want de accu kan warm

worden.

Beschadigingen aan het product en storingen voorkomen

� Houd het product altijd droog en stel het niet bloot aan extreem lage of

extreem hoge temperaturen (bijv. föhn, verwarming, langdurige zonne-

stralen enz.), zodat corrosie en vervorming worden voorkomen.

� Gebruik uitsluitend de door Sennheiser meegeleverde of aanbevolen

extra apparaten/toebehoren.

� Maak het product uitsluitend schoon met een zachte, droge doek.

� Het product mag uitsluitend in een omgeving worden gebruikt, waarin

de draadloze Bluetooth®-technologie is toegestaan.

Reglementair gebruik/aansprakelijkheid

De Presence-headset is een toebehoren voor mobiele telefoons, softp-

hones en alle andere Bluetooth-apparaten met een handsfree-profiel

(HFP), headset-profiel (HSP) of Advanced Audio Distribution-profiel

(A2DP), waarmee een draadloze communicatie door middel van de

Bluetooth-technologie mogelijk is.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders

gebruikt dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product/

toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik. 

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan USB-

apparaten, die niet in overeenstemming zijn met de USB-specificaties.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroor-

zaakt door het wegvallen van de verbinding in verband met lege of verou-

derde accu’s of het overschrijden van het Bluetooth-zendbereik.
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Veiligheidsvoorschriften voor accu’s

Bij misbruik of niet-reglementair gebruik van de accu’s bestaat in extreme

gevallen gevaar voor:

WAARSCHUWING

• explosie,

• het ontstaan van brand,

• warmteontwikkeling of

• rook- of gasontwikkeling.

Lever defecte producten 

incl. accu alleen in bij 

erkende inzamelplaatsen 

of bij uw leverancier.

Schakel producten, die door 

accu’s van stroom worden 

voorzien, na gebruik uit.

De accu’s mogen alleen bij 

een omgevingstempera-

tuur van 10°C tot 40°C 

worden opgeladen.

Laad de accu’s ook regel-

matig op wanneer ze 

langere tijd niet worden 

gebruikt (ongeveer 

iedere 3 maanden).

Verhit de accu’s nooit tot 

een temperatuur boven 

70°C. Voorkom de recht-

streekse blootstelling aan 

zonlicht en gooi accu’s 

nooit in open vuur
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De Bluetooth-headset Presence

De elegante Bluetooth-headset Presence is ideaal voor het bellen met uw

mobiele telefoon of softphone, met een onder alle omstandigheden uitste-

kende geluidskwaliteit. De WindSafe- en SpeakFocus-technologie filteren

omgevingsgeluiden uit het gesprek en zorgen voor een kristalheldere

spraakoverdracht en een optimale verstaanbaarheid.

Bluetooth

De headset voldoet aan de Bluetooth-technologie 4.0-standaard en is gega-

randeerd compatibel met alle Bluetooth- 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 of 4.0-apparaten,

die een handsfree-profiel (HFP), headset-profiel (HSP) of Advanced Audio

Distribution-profiel (A2DP) ondersteunen. Geniet ook van de draadloze vrij-

heid bij het telefoneren met uw mobiele telefoon.

Overige kenmerken van de Bluetooth-headset

• WindSafe-technologie – intelligente ruisonderdrukking door drie

samenwerkende digitale microfoons, die storende omgevingsgeluiden

uit het gesprek filteren.

• SpeakFocus-technologie – adaptief systeem met 3 digitale microfoons

voor de onderdrukking van achtergrondgeluiden in een lawaaiige

omgeving, zoals in de auto, onderweg of op kantoor

• Echo Cancelling – de digitale echo-onderdrukking laat alle storende

effecten tijdens het gesprek verdwijnen

• Comfortabele bediening met behulp van de aan-/uit-schuifregelaar en

de belbesturing: gemakkelijk telefoontjes aannemen of gesprekken

beëindigen en het volume optimaal aanpassen

• HD-geluidskwaliteit – een heldere, gedetailleerde en transparante

geluidsweergave door de extra grote breedbandluidspreker

• Lichtgewicht – met een gewicht van slechts 13 g biedt deze headset

een optimaal draagcomfort

• Flexibele draagstijl – zowel op het rechter als het linker oor, met of

zonder oorbeugel

• Lange gespreksduur – bel tot wel 10 uur (tot 14 dagen stand-by) met

uw zakenpartners of met vrienden

• De oplaadstatus van de accu wordt door de Apple iPhone® weergegeven

• Noise Dependent Volume Control – automatische, inleerbare

volume-aanpassing voor een optimale spraakverstaanbaarheid en

geluidskwaliteit
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Omvang levering

Bluetooth-mono-headset Presence met ingebouwde 

lithium-polymeer-accu

Flexibele oorbeugel

Ooradapter met pasring (S, M, L)

USB-oplaadadapter voor auto’s

Oplaadadapter

Bluetooth-USB-adapter BTD 800 USB – uitsluitend voor de 

Presence UC-varianten

Transportdoos voor headset en toebehoren – uitsluitend 

voor de Presence UC-varianten

Quick Guide

Veiligheidsgids

Een lijst met toebehoren vindt u onder www.sennheiser.com/co de

productpagina van de Presence. Voor informatie over de referentie-

bronnen verzoeken wij u contact op te nemen met de Sennheiser-

leverancier in uw land: www.sennheiser.com/cco > „Sales Partners”.

Quick
Guide

Safety
Guide
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Productoverzicht

Headset Presence

* De bezetting van de volumetoetsen kan worden omgewisseld (zie

pagina 18), wanneer u de headset bijv. op uw linker i.p.v. uw rechter oor

wilt dragen (zie pagina 14).

Oplaadtoebehoren

1 Volumetoets +*

2 Volumetoets –*

3 Multifunctionele toets

4 Microfoons

5 Aan-/uit-schuifregelaar

6 Luidspreker

7 Oorbeugel

8 USB-aansluiting

9 LED

3

9

7

6

1

8

5

2

4

0 Oplaadadapter A USB-oplaadadapter voor auto’s

0

A
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Overzicht van de icoontjes in deze handleiding

Betekenis van de icoontjes voor het indrukken van de toetsen

Betekenis van de icoontjes voor het knipperen van de LED

Voorbeelden van enkele icoontjes die in deze gebruiksaanwijzing worden

gebruikt:

Het icoontje „i”

Icoontje Betekenis

Druk kort op de toets.

Druk 2x op de toets.

Houd de toets 5 seconden lang ingedrukt.

Icoontje Betekenis

Dit icoontje is het symbool voor knipperen.

Dit icoontje is het symbool voor een interval.

Icoontje Betekenis

De LED knippert.

De LED knippert 1x per 3 seconden.

De LED knippert 3x per seconde.

De „i” staat voor aanwijzingen, die u extra informatie over het

gebruik van de headset geven.

2 x

5s

1s

3s

1s
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Overzicht van de LED-aanduidingen

 Betekenis tijdens de werking

Zodra de headset met een Bluetooth-apparaat is verbonden, gaat de LED

uit.

Betekenis tijdens het bellen

Betekenis tijdens het opladen

Na 5 minuten gaat de LED uit. Druk op de multifunctionele toets om de

actuele capaciteit weer te geven. De LED brandt constant blauw branden

als de accu volledig is opgeladen.

LED Betekenis

De headset wordt ingeschakeld

De headset wordt uitgeschakeld

De headset staat in de pairing-modus

Pairing met succes uitgevoerd

Pairing mislukt of geannuleerd

Verbinding met Bluetooth-apparaat mogelijk, maar 

niet tot stand gebracht

LED Betekenis

Binnenkomend gesprek

Binnenkomend gesprek + accu bijna leeg

LED komt overeen met een spreektijd van

minder dan 1 uur

1 tot 2 uur

2 tot 4 uur

4 tot 10 uur

tot max. 10 uur, de accu is volledig opgeladen

2s 2s

1x

1x

2x

3x
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Overzicht van de toetsen

Multifunctionele toets

Toets 

indrukken Functie Pagina Geluid

Telefoongesprek aannemen 

(binnenkomend gesprek)

Telefoongesprek beëindigen 

(actief telefoongesprek)

Telefoongesprek van de mobiele telefoon 

doorsturen naar de headset 

(actief telefoongesprek op telefoon)

Telefoongesprek aannemen en actieve 

gesprek beëindigen 

(twee gesprekken beheren)

Telefoongesprek beëindigen en het 

gesprek in de wacht aannemen

(twee gesprekken beheren)

Nummerherhaling annuleren

Spraakbesturing annuleren

Resterende spreektijd opvragen

19

19

21

21

21

20

20

17

–

Nummerherhaling (onbelast)

Telefoongesprek aannemen en het actieve 

gesprek in de wacht zetten (twee 

gesprekken beheren)

Tussen twee telefoongesprekken wisselen 

(twee gesprekken beheren)

20

21

21

–

Telefoongesprek weigeren 

(binnenkomend gesprek)

Telefoongesprek weigeren en verder gaan 

met het actieve gesprek (twee gesprekken 

beheren)

Telefoongesprek van de headset 

doorsturen naar de mobiele telefoon 

(actief telefoongesprek op headset)

19

21

20

Spraakbesturing starten (onbelast) 20

Naar de pairing-modus wisselen 

(onbelast)

12

2 x

1 s

2 x

4 s
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Volumetoetsen

oror

Toets Indrukken Functie Pagina Geluid

één van beide 

volume-

toetsen 

indrukken

Tijdens een 

telefoongesprek: 

Het weergavevolume van 

de spraak verhogen/

verlagen 

Terwijl muziek wordt 

afgespeeld: 

Het volume van de muziek 

verhogen/verlagen 

Geen telefoongesprek 

en geen muziek 

(rusttoestand):

Volume van de beltonen, 

signaaltonen en spraakmel-

dingen verhogen/verlagen 

18 –

+

Toets Indrukken Functie Pagina Geluid

beide 

volume-

toetsen 

indrukken

Tijdens een 

telefoongesprek: 

Headset-microfoon op 

mute schakelen/mute-

schakeling opheffen

21 –

beide 

volume-

toetsen 

ingedrukt 

houden

Geen actief telefoonge-

sprek: Omschakelen tussen 

de eerste en tweede ver-

bonden Bluetooth-appa-

raten Spraakmelding: 

„Phone one/two/dongle 

primary device”

–

beide 

volume-

toetsen 

ingedrukt 

houden

Geen telefoongesprek 

en geen muziek (rusttoe-

stand): Bezetting van de 

volumetoetsen Vol +/Vol – 

omdraaien

18

beide 

volume-

toetsen 

ingedrukt 

houden

Geen telefoongesprek 

en geen muziek 

(rusttoestand): 

Spraakmeldingen in-/uit-

schakelen – Spraakmel-

ding: „Voice on” of 

„Voice off”

–

1 s

2s

6s
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De headset in gebruik nemen

De headset-accu opladen

Een complete oplaadcyclus duurt ca. 1 uur en 20 minuten. Laad de accu

voor de eerste ingebruikname volledig en zonder onderbrekingen op. 

1 Doe de headset af en schakel deze uit (zie pagina 17).

2 Sluit de micro-USB-stekker van de oplaadkabel op de USB-aansluiting

van de headset aan.

3 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in een USB-aansluiting van

uw computer, de USB-oplaadadapter voor auto’s of een dienovereen-

komstige netvoeding (als optie verkrijgbare toebehoren).

4 De accu wordt opgeladen. De LED knippert afhankelijk van de capaciteit

van de accu. Na 5 minuten gaat de LED uit. Druk op de multifunctionele

toets om de capaciteit van de accu weer te geven. Als de accu volledig

is opgeladen, brandt de LED permanent blauw.

WAARSCHUWING

Gevaar voor lichamelijk letsel!

Het dragen van de headset tijdens het opladen kan brandwonden

en lichamelijk letsel veroorzaken.

� Draag de headset nooit tijdens het opladen.

1:20 h

Noodzakelijke oplaadtijd

Komt overeen met een 

spreektijd van

De LED 

knippert

ca. 10 minuten minder dan 1 uur

ca. 20 minuten 1 tot 2 uur

ca. 40 minuten 2 tot 4 uur

ca. 80 minuten 4 tot 10 uur

1x

1x

2x

3x

1 2

3 4

*

*not included

below 1 hour talk time

1 to 2 hours talk time

4 to 2 hours talk time

10 to 4 hours talk time3x

2x

1x

1x

LED flashes Meaning

100 %
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Accu-aanduiding op de Apple iPhone

Wanneer de headset met een iPhone is verbonden, wordt op het display

bovendien de capaciteit van de headset-accu weergegeven.

De headset bij Bluetooth-apparaten aanmelden (pairing)

De headset voldoet aan de Bluetooth-standaard 4.0. Om gegevens draad-

loos met de Bluetooth-technologie over te kunnen dragen, moet u uw

headset bij Bluetooth-apparaten aanmelden, die het handsfree-profiel

(HFP), het headset-profiel (HSP) of het Advanced Audio Distribution-

profiel (A2DP) ondersteunen.

De headset kan de verbindingsinstellingen van max. acht aangemelde

Bluetooth-apparaten opslaan. De headset probeert na het inschakelen

automatisch verbinding met de beide laatst verbonden Bluetooth-appa-

raten te maken. Het verbinden van een derde Bluetooth-apparaat is

pas mogelijk, nadat u het eerste of tweede Bluetooth-apparaat hebt

uitgeschakeld.

Indien u uw headset bij het negende Bluetooth-apparaat aanmeldt,

worden de instellingen van het eerste Bluetooth-apparaat overschreven.

Om het eerste Bluetooth-apparaat later weer te kunnen gebruiken, moet

u de headset opnieuw aanmelden.

Headset met PC en Bluetooth-USB-adapter gebruiken

Om de headset in combinatie met een softphone te kunnen gebruiken,

heeft u een PC met Bluetooth-functie of een extra Bluetooth-USB-adapter

nodig (draadloze audiozender en -ontvanger).

De Bluetooth-USB-adapter BTD 800 USB wordt met de Presence UC-vari-

anten meegeleverd. Voor de andere varianten kunt u voor de Bluetooth-

USB-adapter bij uw Sennheiser-leverancier terecht (bijv. de BTD 500 USB).

Om de headset in combinatie met een Bluetooth-USB-adapter te kunnen

gebruiken:

� Steek de adapter in de USB-aansluiting van uw PC.

� Volg de aanwijzingen uit het onderstaande hoofdstuk alsmede de

gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-USB-adapter op.

Als de acculading nog slechts voldoende is voor een gespreksduur

van 15 minuten, knippert de LED rood en u hoort iedere 20 seconden

de spraakmelding: „Recharge headset”. Zodra de accu helemaal leeg

is, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

VOORZICHTIG

Gevaar voor storingen!

De radiogolven van mobiele telefoons kunnen een storende invloed op de

werking van gevoelige en onbeschermde apparaten hebben.

� Bel daarom alleen met behulp van de headset op plaatsen en in vlieg-

tuigen, waar een draadloze Bluetooth-overdracht is toegestaan.

pairedpaired + 
connected
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De headset bij een Bluetooth-apparaat aanmelden

Het volgende hoofdstuk beschrijft als voorbeeld voor een mobiele tele-

foon, hoe u de headset met een Bluetooth-apparaat moet verbinden. Bij

afwijkingen gaat u te werk zoals in de gebruiksaanwijzing van uw mobiele

telefoon is beschreven.

1 Schakel de headset uit (zie pagina 17).

2 Houd de multifunctionele toets ingedrukt en trek de aan-/uit-schuif-

regelaar een stukje uit de headset.

De LED knippert afwisselend blauw en rood. De headset staat in de

pairing-modus. 

3 Schakel de Bluetooth-herkenning op uw mobiele telefoon in.

4 Activeer in het menu het zoeken naar nieuwe Bluetooth-apparaten

(zie de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon). Alle beschikbare

apparaten in de naaste omgeving van de mobiele telefoon worden

weergegeven.

5 Kies uit de lijst van gevonden Bluetooth-apparaten „Presence” om

de headset bij de mobiele telefoon aan te melden. Voer eventueel de

PIN-code „0000” in.

6 Zodra de headset met de mobiele telefoon is verbonden, gaat de LED

uit.

Als binnen 5 minuten geen verbinding tot stand kan worden gebracht,

keert de headset automatisch terug naar de verbindingsmodus. Herhaal

de hierboven beschreven stappen.

1

3

6

4

20 cm

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

”Pairing successful”

2

”Pairing“

5

Presence
Sennheiser VMX 200

Presence
Keyword:
0000

Menu
Add device

off

3x

on

press and hold while powering on 
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De headset gebruiken

De headset individueel aanpassen en dragen

Voor een optimaal en individueel draagcomfort kunt u de headset op drie

verschillende manieren op het linker of rechter dragen: met oorbeugel of

de ooradapter of als combinatie van beide onderdelen.

De headset met ooradapter dragen

Er wordt een ooradapter met pasring in de maten S, M, L meegeleverd. Kies

de voor u meest geschikte maat.

1 Verwijder de oorbeugel en de ooradapter zonder pasring (voorgemon-

teerd) c.q. de geplaatsten ooradapter met pasring.

2 Bevestig de gekozen ooradapter met pasring op de headset.

3 Breng de headset naar het oor en breng de pasring van de ooradapter

aan.

4 Corrigeer de uitlijning van de pasring, zodat deze prettig en stevig in de

oorschelp zit.

1

3 4

LS

2
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De headset met oorbeugel dragen

U kunt de oorbeugel met de ooradapter zonder pasring combineren. Als

daarmee de headset niet goed zit, moet u een van de ooradapters met

pasring gebruiken.

1 Verwijder eventueel de ooradapter met pasring en bevestig de oor-

adapter zonder pasring, afhankelijk van welke variant het beste aan-

voelt.

2 Bevestig de oorbeugel op de headset. Draai de oorbeugel om wanneer

u de headset op het andere oor wilt dragen.

3 Breng de headset naar het oor en leg de oorbeugel om het oor. Als de

headset niet goed zit, moet u beide oorbeugels een beetje bijbuigen.

4 Lijn de headset zo uit, dat hij prettig zit.

1 2

3

LMS

4
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De headset inschakelen en verbinden

� Trek de aan-/uit-schuifregelaar een stukje uit de headset. De LED knip-

pert blauw. U hoort de spraakmelding „Power on”. 

De LED knippert iedere 2 seconden 3 keer blauw, tot de headset een

aangemeld („paired”) Bluetooth-apparaat vindt. Nadat de verbinding

tot stand is gekomen hoort u één of twee van onderstaande

spraakmeldingen:

• „Phone one connected”, voor de eerste mobiele telefoon

• „Phone two connected”, voor de tweede mobiele telefoon of

• „Dongle connected”, voor de Bluetooth-adapter van Sennheiser.

Twee van de max. acht opgeslagen Bluetooth-apparaten kunnen gelijk-

tijdig met de headset verbonden zijn („paired + connected”). 

De headset probeert na het inschakelen automatisch verbinding met de

beide laatst verbonden Bluetooth-apparaten te maken.

1. ”power on“
2. „... connected“

3x

pairedpaired + 
connected
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De headset uitschakelen

� Schuif de aan-/uit-schuifregelaar in de richting van de headset.

U hoort de spraakmelding „Power off” en de LED knippert 3x rood.

De headset beëindigt het telefoongesprek en wordt automatisch

uitgeschakeld.

De volume-instellingen worden bij het uitschakelen van de headset auto-

matisch opgeslagen.

Resterende spreektijd opvragen

U kunt de resterende spreektijd op ieder willekeurig moment opvragen,

behalve wanneer u aan het bellen bent of naar muziek luistert:

� Druk op de multifunctionele toets.

”power off“

3x

Spraakmelding:

De LED 

knippert resterende spreektijd

Between 8 and 10 

hours talk time
tussen 8 en 10 uur 

Between 4 and 8 

hours talk time
tussen 4 en 8 uur

Between 2 and 4 

hours talk time
tussen 2 en 4 uur 

Between 1 and 2 

hours talk time
tussen 1 en 2 uur 

Less than 1 hours 

talk time
minder dan 1 uur

Recharge headset
minder dan 15 minuten, automati-

sche spraakmelding

3x

3x

2x

1x

1x

1x
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Het weergavevolume wijzigen

U kunt het weergavevolume afzonderlijk voor drie verschillende situaties

instellen:

• voor telefoongesprekken: tijdens een gesprek,

• voor muziek: terwijl deze wordt afgespeeld,

• voor de beltoon, de signaaltonen en de spraakmeldingen: 

in de rustmodus (geen telefoongesprekken, gen muziekweergave)

� druk op de

• volumetoets +, om het volume te verhogen.

• volumetoets –, om het volume te verlagen.

U hoort de spraakmelding „Volume min” of „Volume max”, als u het

minimale of maximale volume heeft bereikt. Als de spraakmeldingen

zijn uitgeschakeld, hoort u in plaats daarvan een bevestigingstoon.

Bezetting van de volumetoetsen omwisselen

De bezetting van de volumetoetsen kan worden omgewisseld, wanneer

u de headset bijv. op uw andere oor wilt dragen (zie pagina 14).

� Houd beide volumetoetsen gedurende 2 seconden ingedrukt om de

bezetting van de toetsen om te wisselen. U hoort de spraakmelding

„swap volume keys”.

Vol +

Vol –

WAARSCHUWING

Gevaar voor schade aan het gehoor!

Een hoog volume, dat langere tijd op uw gehoor inwerkt, kan per-

manente gehoorbeschadiging veroorzaken.

� Stel een laag volume in voordat u de headset opzet.

� Stel uzelf niet voortdurend bloot aan hoge volumes.

2 s

+

A

B
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Met behulp van de headset bellen

Lemand bellen

� Kies het gewenste telefoonnummer op uw mobiele telefoon.

U hoort een signaaltoon in de headset.

Indien uw mobiele telefoon het gesprek niet automatisch doorstuurt naar

de headset:

� Druk de multifunctionele toets op de headset in of een dienovereen-

komstige toets op uw mobiele telefoon (zie de gebruiksaanwijzing van

uw mobiele telefoon).

Een binnenkomend gesprek aannemen/weigeren/beëindigen

Indien een gesprek binnenkomt, vertelt de headset welk van de verbonden

Bluetooth-apparaten wordt gebeld:

• verbonden mobiele telefoons: „Phone one” c.q. „Phone two” of

• op PC aangesloten Bluetooth-adapter: „Dongle”

Aansluitend hoort u een beltoon op de headset en de LED knippert blauw.

Als de accu vrijwel leeg is, knippert de LED in plaats daarvan rood.

Indien u wordt gebeld en uw headset is uitgeschakeld, wordt deze gewoon

ingeschakeld, om het gesprek aan te kunnen nemen.

Indien u naar muziek luistert, wordt de muziek stopgezet, totdat u het

gesprek hebt beëindigd. Deze functie wordt niet door alle mobiele tele-

foons ondersteund.

� Druk op de multifunctionele toets:

Phone 1 “Phone one”

Als de spraakmeldingen zijn uitgeschakeld, hoort u in plaats daarvan

een bevestigingstoon.

Duur Functie

Spraakmelding/

signaaltoon

Telefoongesprek aannemen

Telefoongesprek weigeren „Call rejected”

Het op dat moment 

gevoerde gesprek in 

de wacht zetten 

(pauzefunctie)

–

Telefoongesprek 

beëindigen
„Call ended”

1 s

2 x
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Een gesprek van de headset c.q. naar de headset omleiden

Wanneer een verbinding tot stand is gekomen, kunt u het gesprek vanaf

de headset naar de mobiele telefoon of de mobiele telefoon naar de

headset omleiden.

� Druk op de multifunctionele toets:

Nummerherhaling

De functie „Nummerherhaling” wordt uitsluitend op Bluetooth-apparaten

met het Hands Free-profiel (HFP) ondersteund.

� Druk op de multifunctionele toets:

Spraakbesturing

De functie „Spraakbesturing” wordt uitsluitend op Bluetooth-apparaten

met het Hands Free-profiel (HFP) ondersteund. De gesproken commando’s

en functies zijn afhankelijk van het Bluetooth-apparaat of de app en

maken naast het klassieke spraakgestuurd kiezen het dicteren van SMS-

jes of e-mails mogelijk (afhankelijk van het gebruikte apparaat).

� Druk op de multifunctionele toets:

� Spreek uw commando uit, bijv. „Call Jane”. Het Bluetooth-apparaat

belt het telefoonnummer van Jane.

Duur Functie Signaaltoon

Telefoongesprek van de headset 

doorsturen naar de mobiele 

telefoon

Telefoongesprek van de mobiele 

telefoon doorsturen naar de 

headset

1 s

Duur Functie Spraakmelding

Nummerherhaling „Redialling”

Nummerherhaling annuleren „Redial cancelled”

2 x

Duur Functie Spraakmelding

Spraakbesturing inschakelen „Voice dial”

Spraakbesturing annuleren –

Sommige spraakbesturingssystemen hebben daarvoor een inter-

netverbinding nodig.

1 s
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Headset-microfoon op mute schakelen

� Druk op de volumetoets + of –:

Meerdere gesprekken beheren

U kunt de headset gelijktijdig met twee verbonden Bluetooth-apparaten

gebruiken (zie pagina 16).

� Schakel de headset in. 

De headset probeert automatisch een Bluetooth-verbinding met de

beide laatst verbonden Bluetooth-apparaten te maken.

Twee gesprekken beheren

U kunt twee gesprekken:

• ofwel van twee verschillende Bluetooth-apparaten

• of van één Bluetooth-apparaat beheren.

Wanneer u tijdens een telefoongesprek wordt gebeld:

� Druk op de multifunctionele toets:

Wanneer u een telefoongesprek in de wacht zet: 

� druk nogmaals op de multifunctionele toets:

Duur Functie Spraakmelding

De microfoon van de headset 

wordt uitgeschakeld
„Mute on”

De microfoon van de headset 

wordt weer ingeschakeld
„Mute off”

paired + 
connected

Duur

Telefoon-

gesprek

2e binnenko-

mende gesprek Functie

Telefoongesprek aannemen en 

actieve gesprek beëindigen

Telefoongesprek aannemen en 

actieve gesprek in de wacht 

zetten (telefoonafhankelijk)

Telefoongesprek weigeren en 

actieve gesprek voortzetten

2 x

1 s

Duur

Telefoon-

gesprek

2e gesprek 

in de wacht Functie

Telefoongesprek beëindigen en het 

gesprek in de wacht aannemen 

(telefoonafhankelijk)
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De headset schoonmaken en 
onderhouden

De headset reinigen

� Maak het apparaat uitsluitend schoon met een droge doek.

De headset opbergen

Wanneer u de headset gedurende langere tijd niet gebruikt:

� laad de accu om de 3 maanden gedurende ca. 1 uur op.

� Bewaar de headset op een schone en droge plaats.

Accu vervangen/verwijderen

VOORZICHTIG

Vloeistof kan de elektronica van het product onherstelbaar beschadigen!

Water dringt in de behuizing van het product en kan kortsluiting in de

elektronica veroorzaken.

� Houd alle soorten vloeistoffen uit de buurt van dit product.

� Gebruik in geen geval oplos- of reinigingsmiddelen.

VOORZICHTIG

Beschadiging van het product!

Tijdens de garantieperiode mogen de accu's uitsluitend in een Sennheiser-

servicecentrum vervangen of verwijderd worden. In alle andere gevallen

vervalt de garantie. 

� Neem contact op met een Sennheiser-servicecentrum wanneer de accu's

vervangen of verwijderd moeten worden. Na het verstrijken van de

garantieperiode kunnen de accu's in gekwalificeerde werkplaatsen op

de gangbare wijze vervangen of verwijderd worden.
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De software van het product actualiseren

De op uw headset en Bluetooth-adapter geïnstalleerde software kunt u

met behulp de gratis pc-software „Sennheiser Updater” actualiseren. 

� Download de „Sennheiser Updater” onder www.sennheiser.com/cco/

software.

� Installeer de pc-software. Voor het installeren moet u beschikken over

de Administrator-rechten, neem daarvoor eventueel contact op met

uw IT-afdeling.

De software van de headset actualiseren

1 Sluit de headset door middel van een USB-kabel met mini-USB-aanslui-

ting op uw computer aan.

2 Start de „Sennheiser Updater”.

De „Sennheiser Updater” vergelijkt de op de headset geïnstalleerde

versie met de actuele versie op de Sennheiser-server. Actualiseer uw

headset eventueel aan de hand van de aanwijzingen van de software.

3 Sluit voor het actualiseren van de software altijd slechts één product op

uw pc aan. Verwijder alle andere aangesloten Sennheiser-producten en

start het actualiseren.

1

2

3

+ internet access
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In geval van storingen

Neem contact op met uw Sennheiser-leverancier, wanneer er problemen

met uw product optreden, die niet in de tabel zijn vermeld of wanneer de

problemen niet met de in de tabel aangegeven oplossingen kunnen

worden verholpen.

De leverancier voor uw land staat vermeld op www.sennheiser.com.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen (Reset)

1 Schakel de headset uit (zie pagina 17).

2 Houd de beide volumetoetsen ingedrukt en trek de aan/uit-slider voor-

zichtig weg van de headset. De LED knippert 3 keer paars en aanslui-

tend afwisselend blauw en rood. De headset probeert zich bij Blue-

tooth-apparaten aan te melden (zie pagina 12).

Probleem

Mogelijke 

oorzaak Remedie Pagina

De headset kan niet 

worden ingeschakeld

De accu is leeg Laad de accu op. 11

Geen audiosignaal De headset is niet 

aangemeld bij de 

mobiele telefoon

Controleer of de 

verbinding tot stand 

is gekomen. Meld de 

headset evt. nog-

maals aan.

13

Het volume is te 

laag ingesteld

Verhoog het volume. 18

Headset 

uitgeschakeld

Schakel de headset in. 16

De headset kan niet 

worden verbonden

De aanmelding is 

mislukt

Controleer of uw 

mobiele telefoon het 

HFP- of HSP-protocol 

ondersteunt.

–

De mobiele 

telefoon is 

uitgeschakeld

Schakel de mobiele 

telefoon in.

–

Geen spraakmel-

dingen, er is uitslui-

tend een bevesti-

gingstoon te horen

Spraak-

meldingen 

uitgeschakeld

Schakel de spraak-

meldingen in.

10

De headset reageert 

op geen enkele toets 

meer

De headset werkt 

niet

Zet de headset terug 

op de fabrieksinstel-

lingen.

24

Het tot stand komen 

van de verbinding 

duurt erg lang

Bluetooth-appa-

raat 1 is niet 

beschikbaar

Schakel over naar uw 

andere Bluetooth-

apparaat.

16

1 2

on

press & hold

off
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Wanneer u de reikwijdte van het Bluetooth-apparaat 
verlaat

Bellen is alleen binnen de Bluetooth-reikwijdte van de mobiele telefoon

c.q. het Bluetooth-apparaat mogelijk. De reikwijdte hangt af van de omge-

vingscondities, bijv. hoe dik en van welk materiaal de wanden zijn. Bij een

vrij zicht tussen mobiele telefoon en Bluetooth-apparaat bedraagt de

reikwijdte bij de meeste telefoons max. 10 meter.

Als u tijdens een telefoongesprek met behulp van de headset de

Bluetooth-reikwijdte van het verbonden Bluetooth-apparaat verlaat,

hoort u in de headset de onderstaande spraakmeldingen:

• „Phone one connected”, voor de eerste mobiele telefoon

• „Phone two connected”, voor de tweede mobiele telefoon of

• „Dongle disconnected”, voor de Bluetooth-adapter.

Indien u binnen 5 minuten opnieuw binnen de Bluetooth-reikwijdte komt,

wordt de verbinding automatisch opnieuw tot stand gebracht en hoort

u de spraakmelding „Phone one connected”, „Phone two connected” of

„Dongle connected”.

Als u langer dan 5 minuten buiten de Bluetooth-reikwijdte blijft, wordt de

verbinding beëindigd en moet u deze handmatig opnieuw tot stand

brengen. Om opnieuw een verbinding met de mobiele telefoon tot stand te

brengen:

� Druk kort op de multifunctionele toets.

Indien de verbinding met succes tot stand is gebracht, hoort u één van

onderstaande spraakmeldingen:

• „Phone one connected”, voor de eerste mobiele telefoon

• „Phone two connected”, voor de tweede mobiele telefoon of

• „Dongle disconnected”, voor de Bluetooth-adapter.

1. ”power on“
2. „... connected“

10 m
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Technische specificaties

Headset Presence

Afmetingen (bxhxd): ca. 51 x 19 x 23 mm 

Gewicht zonder oorbeugel ca. 13 g

Stand-by tijd max. 14 dagen

Spreektijd max. 10 uur

Oplaadtijd van de accu’s ca. 1 uur en 20 minuten

Voedingsspanning accu 

(ingebouwd) Lithium-polymeer; 5 V; 150 mA

Luidsprekertype dynamisch, neodym-magneet

Frequentiebereik luidsprekers 150 – 6.800 Hz (Wideband)

300 – 3.400 Hz (Narrowband)

100 – 15.000 Hz (A2DP/muziek)

Geluidsdrukpiek max. 118 dB SPL (ERP)

Microfoontype 3 digitale MEMS-microfoons

Frequentiebereik microfoon 150 – 6.800 Hz (Wideband)

300 – 3.400 Hz (Narrowband)

USB-oplaadadapter voor auto’s Modelnummer: 504570

Ingang: 12 – 24 V DC/0,5 A

Uitgang: 5 V DC/500 mA

Bedrijfstemperatuur +10°C tot +40°C 

Relatieve luchtvochtigheid 

(werking) 20 tot 85%, niet condenserend

Opslagtemperatuur −20°C tot +60°C

Relatieve luchtvochtigheid (opslag) 10 tot 95%, niet condenserend

Bluetooth

Bluetooth Versie 4.0/klasse 1

Reikwijdte max. 25 m (afhankelijk van 

het apparaat)

Zendfrequentie 2.402 MHz tot 2.480 MHz

Profielen HSP (v1.2), HFP (v1.6), 

A2DP (v1.2)

Presence-uitgangsvermogen 6,5 dBm/4,47 mW

BTD 800 USB-vermogensuitgang 8 dBm/6,30 mW

Presence typische gevoeligheid 86 dBm

BTD 800 typische gevoeligheid 87 dBm
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Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser Communications A/S verleent op dit product een garantie

van 24 maanden. De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt

u downloaden van het internet onder www.sennheiser.com of bij uw

Sennheiser-leverancier opvragen.

In overeenstemming met onderstaande eisen

• WEEE-richtlijn (2012/19/EU)

Breng dit product aan het einde van de levenscyclus naar één van

de plaatselijke verzamelpunten of naar een recyclingbedrijf.

• Batterijenrichtlijn (2013/56/EU)

De in dit product gebruikte accu’s kunnen worden gerecycled.

Lever, om het milieu te beschermen, defecte producten incl. accu

uitsluitend in bij officiële inzamelstations of de vakhandel.

CE-overeenstemming

• R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)

• EMC-richtlijn (2004/108/EG)

• Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

• ErP-richtlijn (2009/125/EG)

• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com beschikbaar. Lees

voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land

van toepassing zijn!

Handelsmerken

De benaming Bluetooth en het Bluetooth-handelsmerk zijn eigendom van

Bluetooth SIG, Inc. Sennheiser Communications A/S gebruikt dit merk in

licentie.
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