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www.bowers-wilkins.de

Willkommen bei Bowers & Wilkins und dem PX Wireless-Kopfhörer.

✾ielen Dan✿, dass Sie sich für Bowers & Wil✿ins en❀schieden haben. Als 
John Bowers unser Un❀erneh❁❂n gründe❀e, war er überzeug❀, dass ein 
inno❃a❀i❃es Design sowie bes❀e Ingenieurs✿uns❀ und z❄✿unf❀sweisende 
Tõóhnologiõn dõr Sóhlüssõl öür õin õinzigartigõs Klangõrlõònis in Ihrõm 
Zuhause sind. Diese Überzeugung ❀eilen wir noch heu❀e, sodass diese 
nach wi❂ ❃or die Inspira❀ion und die Grundlage für all❂ ❃on uns en❀wi❝✿e❅❀en 
Produ✿❀e bilde❀.

Dõr ìX ist õin hoóhwõrtigõr Ovõr-Ear-Kopöh rõr, dõr dõn H rõr mit òõstõr 
Klangqualit t, kaòõllosõr Frõihõit und dank adaptivõr Gõr usóh untõr-
drüókung mit õinõm õrstklassigõn Nutzõrõrlõònis võrw hnt. In diõsõr 
Bedienungsanle❆❀ung erfahren Sie alles, was Sie wissen ❁üssen, u❁ Ihren 
ìX-Kopöh rõr optimal nutzõn zu k nnõn.

Die ❇usi✿ ✿ann ❃ia Blue❀oo❀h ✿abellos ❃on Ihre❁ Handy, ❈able❀ oder 
êomputõr gõstrõamt wõrdõn. Es ist aòõr auóh m glióh, õinõ kaòõlgõ-
òundõnõ Võròindung mit õinõm passõndõn Kopöh rõrausgang 
herzus❀ellen. Zude❁ ✿ann der PX für die ❇usi✿wiedergabe über USB ❁❆❀ 
eine❁ C❉❁pu❀er ❃erbunden und zu❁ ✿abellosen ❈elefonieren genu❀z❀ 
werden.

Zu dõn praxisnahõn èudiol sungõn dõs ìX-Kopöh rõrs gõh rõn Fõaturõs 
wiõ Umgõòungsiltõr und Voióõ-ìass-Through. Diõ Nutzung dõr adaptivõn 
Gõr usóhuntõrdrüókung ist optional und kann ganz õinöaóh üòõr õinõ 
Tastõ am Kopöh rõr aktiviõrt òzw. dõaktiviõrt wõrdõn. Dank dõs Voióõ-
ìass-Through-Fõaturõs sind õxtõrnõ Gõr usóhõ, wiõ Gõspr óhõ odõr 
Sióhõrhõitsõinwõisungõn, dõutlióh h ròar, sodass Siõ dõn Kopöh rõr nióht 
aònõhmõn müssõn. Umgõòungsiltõr und Voióõ-ìass-Through sind üòõr 
diõ IOS- und èndroid-Kopöh rõr-èpp õinstõllòar. Via èpp k nnõn darüòõr 
hinaus noch wei❀ere Eins❀ellungen ❃orgen❉❁❁❂n werden. 

In dõn ìX-Kopöh rõr ist õin èkku intõgriõrt. Voll auögõladõn kann sõinõ 
Lauözõit aòh ngig von dõr éluõtooth-Nutzung, dõm Einsatz dõs Umgõ-
òungs iltõrs und dõs Voióõ-ìass-Through-Fõaturõs òõi duróhsóhnitt lióhõn 
Lautst rkõpõgõln òis zu áá Stundõn òõtragõn.

à. Auladen des Akkus á

Sof❀ware-✾ersion ✾❊.1
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1. Lieferumfang des PX

i. ìX Wirõlõss-Kopöh rõr
●●❍ ■❏❑◆❖◗❘❙❯◗❲❙❳
iii. èudio-Klinkõnkaòõl
●❨❍ ❏❩❬❭❪❫❪◗❴❩❬❙
❨❍ ❖●❪❙❵◗❪❭❵

Umweltinformation

Dieses Pr❛❘❭❯❪ ❙❜❪❴❢❵●❩❬❪ ●❜❪❙❵❜◗❪●❛❜◗❳❙❜ ❣●❩❬❪❳●❜●❙❜❍ 
Dazu gõh rõn untõr andõrõm diõ éõsóhr nkung dõr 
Võrwõndung òõstimmtõr gõö hrlióhõr Stoööõ in Elõktro- und 
Elõktronikgõr tõn (Rõstriótion oö Hazardous Suòstanóõs 
❤❯❭❵❫ ❣❛❥❏ ♣❙❜◗❜❜❪qqr ❘●❙ ❣❙♣●❴❪❵●❙❵❭❜♣r ❑❙s❙❵❪❭❜♣r 
Zulassung und éõsóhr nkung óhõmisóhõr Stoööõ 
❤❣❙♣●❴❪❵◗❪●❛❜r ✇❨◗❳❭◗❪●❛❜r ①❭❪❬❛❵●❴◗❪●❛❜ ◗❜❘ ❣❙❴❪❵●❩❪●❛❜ ❛② 
③❥❙④●❩◗❳❴r ❯❭❵❫ ❣✇①③❥q ❭❜❘ ❘●❙ ✇❜❪❴❛❵♣❭❜♣ ❨❛❜ ✇❳❙❯❪❵o- 
und Elõktronik-èltgõr tõn (Wastõ Elõótrióal and Elõótronió 
✇⑤❭●❢④❙❜❪ ❤⑥✇✇✇qq❍ ❏❙❪❫❙❜ ❏●❙ ❴●❩❬ ❬●❜❴●❩❬❪❳●❩❬ ❘❙❴ 
Recycelns bzw❍ ❘❙❵ ✇❜❪❴❛❵♣❭❜♣ ❘●❙❴❙❴ ⑦❵❛❘❭❯❪❙❴ ④●❪ ❘❙❵ 

rtlióhõn èòöallõntsorgung in Võròindung.

2. Die wesentlichen Features

✇●❜④◗❳ ⑧❲❙❵ ❘❙❜ ⑦❛s❙❵◆❏❩❬●❙❲❙❴❩❬◗❳❪❙❵ ◗❜ ❘❙❵ ❵❙❩❬❪❙❜ 
Kopöh rõrsõitõ õingõsóhaltõt, kann Ihr ìX-Kopöh rõr üòõr 
diõ Wiõdõrgaòõ/ìausõ-Tastõ und diõ Lautst rkõtastõn, 
diõ sióh õòõnöalls an dõr rõóhtõn Kopöh rõrsõitõ 
òõindõn, gõstõuõrt wõrdõn. èuóh üòõr õin võròundõnõs 
éluõtooth- odõr USé-Gõr t lassõn sióh Lautst rkõ und 
⑨❭❴●❯s●❙❘❙❵♣◗❲❙ ❴❪❙❭❙❵n. 

Einõ nõòõn dõr éluõtooth-Tastõ òõindlióhõ LED zõigt dõn 
⑩❙❵❲●❜❘❭❜♣❴❴❪◗❪❭❴ ❭❜❘ ❘❙❜ ❖◗❘❙❫❭❴❪◗❜❘ ❘❙❴ ①❯❯❭❴ ◗❜❍ 
Dõr Kopöh rõr giòt öür õinigõ Stõuõrsignalõ und Erõignissõ 
auóh h ròarõ Signalõ aus. 

Hinwöis: Diö vörsôhiöõönön Fòróön õör LED sinõ in 
éóóilõung 7 òufgöführt.

Hinwöis: Diö h róòrön Signòlö k nnön òktiviört unõ 
õöòktiviört wörõön, inõöm Siö glöiôhzöitig õiö Tòstön 
Wiöõörgòóö/Pòusö unõ Lòutst rkö + õrüôkön. 

Eine USB-Buchse und eine Buchse für den Anschluss des 
èudio-Klinkõnkaòõls òõindõn sióh an dõr Untõrsõitõ dõr 
rõóhtõn Kopöh rõrsõitõ. èn diõsõr Sõitõ òõindõt sióh untõr 
dõr H rmusóhõl öür õinõn Nõustart auóh õinõ võrsõnktõ 
❣❙❴❪◗❵❪◆❶◗❴❪❙❍

Hinwöis: In Kòpitöl áà örhòltön Siö Hinwöisö zur 
Nutzung õös éuõio-Klinkön- unõ õös USê-Kòóöls.

In òõidõ Kopöh rõrsõitõn dõs ìX sind N hõrungssõnsorõn 
●❜❪❙♣❵●❙❵❪❍ ❷◗❬❙❵ ❴❩❬◗❳❪❙❪ ❙❵ ❫s❙● ⑨●❜❭❪❙❜ ❜◗❩❬ ❘❙④ 
èònõhmõn dõs Kopöh rõrs in dõn Standòy-Modus, 
diõ Võròindung zu gõkoppõltõn Gõr tõn wird õntöõrnt. 
Wird dõr Kopöh rõr wiõdõr rióhtig auögõsõtzt, sóhaltõt õr 
◗❭❪❛④◗❪●❴❩❬ ❨❛④ ❏❪◗❜❘❲❸◆ ●❜ ❘❙❜ ❑❙❪❵●❙❲❴④❛❘❭❴ ❭❜❘ 
es wir❘ ❙●❜❙ ⑩❙❵❲●❜❘❭❜♣ ④●❪ ❘❙④ ❫❭❳❙❪❫❪ ♣❙❯❛❢❢❙❳❪❙❜ 
éluõtooth-Gõr t hõrgõstõllt. 

Ü❲❙❵ ❙●❜❙ ❜❙❲❙❜ ❘❙④ ⑦❛s❙❵❹❑❳❭❙❪❛❛❪❬◆❏❩❬◗❳❪❙❵ 
liõgõndõ Druóktastõ kann dõr Umgõòungsiltõr aktiviõrt 
❭❜❘ ❘❙◗❯❪●❨●❙❵❪ s❙❵❘❙❜❍ ❺❴❪ ❙❵ ◗❯❪●❨●❙❵❪r ②❭❜❯❪●❛❜●❙❵❪ ❙❵ 
an allõn drõi Eing ngõn: éluõtooth, USé und èudio-
Klinkõnòuóhsõ.

Hinwöis: Diö Tòstönfunktionön sinõ in éóóilõung 8 
òngögöóön.

Diõ Kopöh rõr-èpp von éowõrs & Wilkins òiõtõt õrwõitõrtõ 
Konigurationsm glióhkõitõn und Stõuõröunktionõn 
(õinsóhliõßlióh Umgõòungsiltõr und Voióõ-ìass-Through, 
Einstõllungs- und Moduswahl). èuóh diõ Empindlióhkõit 
dõr N hõrungssõnsorõn kann in dõr èpp õingõstõllt 
wõrdõn. Diõsõ èpp stõht öür iOS- und èndroid-Gõr tõ 
❯❛❴❪❙❜❳❛❴ ❫❭④ ❷❛s❜❳❛◗❘ ❲❙❵❙●❪❍

Abbildung 1
W❻❼❻❽❾❿➀➁➂❻  
➃❻➄❾➅➆es

éuóhsõ öür das èudio-Klinkõnkaòõl

➇➈➉➊➋➌➍➎➏➊➐➈➈➐➑

Lautst rkõ -

➒➓➔➊→➏➣➔↔↕➙➎➐➊➋

➛➊↔➐➜➋➐➝➞➜↔➐➊ ➟➠➊➋↔➊➣➡➐➢

Wiedergabe/Pause

Lautst rkõ +

Abbildung 2
➤❽❼➀➁➂❾ ➥➦❽ ➅❽❾❻❽

➒➧➍➝➨➜➩➊→➏➫➑↔➊
Anzeige

➛➊➫➑➐↔➨➙➣➡↔

➨➙➣➡↔➛➊➫➑➐↔
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à. Auladen des Akkus

Dõr ìX-Kopöh rõr wird im tõilwõisõ gõladõnõn Zustand 
➲➳➵➸➺➻➼➺➽➺➾➚ ➳➪➶ ➹➲➪➪ ➶➲➘➺➾ ➵➴➽➴➾➚ ➼➪ ➷➺➚➾➼➺➬ ➸➺➪➴➮➮➺➪ 
wõrdõn. Es hat sióh jõdoóh òõw hrt, dõn èkku vor dõr  
õrstõn Inòõtriõònahmõ vollst ndig auözuladõn. éis zum  
vollst ndigõn èuladõn dõs èkkus dauõrt õs óa. 3 Stundõn. 
Siõ k nnõn das Gõr t jõdoóh auóh w hrõnd dõs Ladõ-
➱➴➾➸➲➪➸➺➵ ➪➳➚✃➺➪❐

Hinwöis: Diö Löuôhtònzöigö zöigt óöim Einsôhòltön 
õös PX-Kopfh rörs, in wölôhöm Lòõözustònõ siôh õör 
ékku óöinõöt. Grün óöõöutöt, õòss õör ékku möhr 
òls ãà % gölòõön ist. Löuôhtöt siö göló, so ist õör 
ékku zwisôhön ãà unõ áà % gölòõön. Rot zöigt òn, 
õòss õör ékku wönigör òls áà % gölòõön ist. êlinkt õiö 
Löuôhtònzöigö rot, so ist õör Lòõözustònõ so niöõrig, 
õòss õör Kopfh rör niôht gönutzt wörõön kònn. Diö 
vörsôhiöõönön Fòróön õör LED wörõön in éóóilõung 7 
óösôhriöóön.

Gõhõn Siõ òõim èuladõn dõs Kopöh rõr-èkkus öolgõndõr-
➮➲❒➺➪ ➱➴➾❮

•  Sóhliõßõn Siõ dõn Kopöh rõr mithilöõ dõs òõiliõgõndõn 
❰Ï➷ÐÑ➲➶➺➹➲➬➺➻➵ ➲➪ ➺➼➪➺ ➵➚➾➴➮➽Ò➘➾ende USB-Buchse 
Ó➶➼➺ ❰Ï➷Ð➷➳Ô➘➵➺ ➺➼➪➺➵ Õ➴➮Ö➳➚➺➾➵× ➺➼➪➺➪ ❰Ï➷Ð
Stõókdosõnadaptõr odõr õin Köz-Ladõgõr t) an.

•  W hrõnd dõs Ladõns òlinkt diõ Lõuóhtanzõigõ 
grün. Jõ mõhr dõr èkku gõladõn ist, dõsto l ngõr 
lõuóhtõt diõ LED w hrõnd dõs élinkõns. Ist dõr èkku 
vollst ndig gõladõn, lõuóhtõt diõ LED dauõrhaöt.

4. Einsatz Ihres Kopfhörers

Damit Siõ das vollõ ìotõnzial Ihrõs Kopöh rõrs aussóh p-
öõn k nnõn, solltõn Siõ diõ öolgõndõn Hinwõisõ òõaóhtõn. 
èm Kopöh rõròügõl òõindõn sióh wõitõr untõn (innõn) 
Links-/Rõóhts-Markiõrungõn (siõhõ èòòildung 3), an 
dõnõn Siõ sióh òõim èuösõtzõn oriõntiõrõn k nnõn.

Sõtzõn Siõ dõn Kopöh rõr auö. Stõllõn Siõ nun dõn éügõl 
so õin, dass diõ H rmusóhõln òõquõm auö Ihrõn Ohrõn 
auliõgõn (siõhõ èòòildung ã). Stõllõn Siõ sióhõr, dass diõ 
H rmusóhõln nióht naóh oòõn gõzogõn wõrdõn, da diõs 
dõn Tragõkomöort òõõintr óhtigt.

Wir õmpöõhlõn, dõn Kopöh rõr in sõinõr Tasóhõ auözu-
bewahr➺➪× Ø➺➪➪ ➺➾ ➪➼Ô➘➚ ➬➺➪➳➚✃➚ Ø➼➾d.

Hinwöis: Durôh õòs Trògön öinör êrillö kònn óöim 
Kopfh rör õiö Pörformònôö õös Umgöóungsiltörs 
óööintr ôhtigt wörõön. Ähnliôhös gilt für õiö 
N hörungssönsorön, wönn Hòòrö zwisôhön Ihrön 
Ohrön unõ õön H rmusôhöln öingöklömmt sinõ.

5. Ein- und Ausschalten

M óhtõn Siõ Ihrõn ìX-Kopöh rõr õinsóhaltõn, so sóhiõòõn 
Siõ dõn ìowõr-Sóhaltõr sõitw rts (siõhõ èòòildung ä).

Ihr ìX-Kopöh rõr ist so konzipiõrt, dass õr sióh õinsóhaltõt, 
wõnn õr rióhtig auö dõm Kopö sitzt. Wird õr nióht òõnutzt, 
➵Ô➘➲➻➚➺➚ ➺➾ ➼➪ ➶➺➪ Ï➚➲➪➶➬ÙÐÚ➴➶➳➵❐ Û➼➺ ➷➻➳➺➚➴➴➚➘Ð
Ýerbindung wir➶ ➸➺➚➾➺➪➪➚❐ Þ➳➵ ➶➼➺➵➺➮ ß➾➳➪➶ ➮➳➵➵ ➺➾ 
➼➪ ➶➺➾ à➺➸➺➻ ➪➼Ô➘➚ ➲➳➵➸➺➵Ô➘➲➻➚➺➚ Ø➺➾➶➺➪❐ Ï➴➻➻➚➺➪ Ï➼➺ 
➼➘➪ ➶➺➪➪➴Ô➘ ➲➳➵➵Ô➘➲➻➚➺➪ Ø➴➻➻➺➪× ➵➴ ➵Ô➘➼➺➬➺➪ Ï➼➺ ➶➺➪ 
PowerÐÏÔ➘➲➻➚➺➾ ➳➪➶ ➘➲➻➚➺➪ ➼➘➪ ➽Ò➾ ➺➼➪➺ Ï➺➹➳➪➶➺ ➴➶➺➾ ✃Ø➺➼ 
Ï➺➹➳➪➶➺➪❐ Û➼➺ ÑáÛ ➬➻➼➪➹➚ ➾➴➚ ➳➪➶ ✃➺➼➸➚ ➶➲➮➼➚ ➲➪× ➶➲➵➵ ➺➾ 
➵➼Ô➘ ➲➳➵➵Ô➘➲➻➚➺➚❐

Dõr Kopöh rõr giòt h ròarõ Signalõ aus, wõnn õr õin- und 
➲➳➵➸➺➵Ô➘➲➻➚➺➚ Ø➼➾d.

Hinwöis: Ist õör öingösôhòltötö PX l ngör òls zwöi 
Minutön inòktiv, so sôhòltöt ör zur Enörgiööinspòrung in 
õön Stònõóy-Moõus.

Hinwöis: Diö Empinõliôhköit õör N hörungssönsorön, 
õiö õòfür sorgön, õòss õör Kopfh rör in õön êötriöós- 
unõ in õön Stònõóy-Moõus gösôhòltöt wirõ, kònn 
mithilfö õör Kopfh rör-épp öingöstöllt wörõön. 

èòòildung 3 

âãäåæçèëìíîïæçðñòåãìòóäô

Abbildung 4
èuösõtzõn dõs Kopöh rõrs

Abbildung 5
õãäæíîñöïìä
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6. Bluetooth-Kopplung

Um dõn ìX-Kopöh rõr mit õinõm éluõtooth-ö higõn Gõr t 
ùúû üû ýþÿ ✭�✁❡ý ✂✄☎✆✝✞ ú✟ ✠❡✁✡þ☎✆❡☎☛ ý✟☞☞ ❡✁ ýþÿ ✆þ❡☞❡ý 
Gõr t „gõkoppõlt“ wõrdõn. Naóh dõm Koppõln „õrinnõrn“ 
sióh das éluõtooth-Gõr t und dõr Kopöh rõr anõinandõr 
✟☎✆ ☞þ☎✆ þ☎ ✆❡✁ ✉✄✌❡☛ ☞þ✍� ýþÿ❡þ☎✄☎✆❡✁ ú✟ ✠❡✁✡þ☎✆❡☎☛ 
soòald siõ sióh in Rõióhwõitõ òõindõn. Dazu muss dõr 
Kopplungsvorgang nióht jõdõs Mal wiõdõrholt wõrdõn.

Sóhaltõn Siõ dõn ìX-Kopöh rõr zum õrstõn Mal õin, so 
òõginnt õr mit dõm éluõtooth-Kopplungsmodus. Führõn 
Siõ zur Kopplung õinõs Gõr tõs diõsõ Sóhrittõ duróh:

•  Stõllõn Siõ sióhõr, dass dõr Kopöh rõr õingõsóhaltõt ist 
und sióh im Kopplungsmodus òõindõt. Diõ LED òlinkt 
blau.

•  Öf❢☎❡☎ ✎þ❡ ✆þ❡ ü✏✟❡ÿ✑✑ÿ�✒✓þ☎☞ÿ❡✏✏✟☎✌❡☎ ✄☎ ✆❡ý 
Gõr t, das gõkoppõlt wõrdõn soll. èls zur Võröügung 
stõhõndõs Gõr t õrsóhõint „ìX éowõrs & Wilkins“. 
W hlõn Siõ nun „ìX éowõrs & Wilkins“ und sóhliõßõn 
✎þ❡ ✆þ❡ ü✏✟❡ÿ✑✑ÿ�✒✓þ☎☞ÿ❡✏✏✟☎✌❡☎û

•  Diõ éluõtooth-ènzõigõ òlinkt w hrõnd dõs Kopplungs-
✠✑✁✌✄☎✌❡☞ ✡✏✄✟ ✟☎✆ ✡❡✌þ☎☎ÿ ✡✏✄✟ ú✟ ✏❡✟✍�ÿ❡☎☛ ✈❡☎☎ 
dõr Kopplungsvorgang aògõsóhlossõn ist. Dõr Kopö-
h rõr giòt dann õin h ròarõs Signal aus.

•  Stõllõn Siõ naóh dõm Koppõln sióhõr, dass dõr 
Kopöh rõr in dõn èudio-èpps als Wiõdõrgaòõgõr t 
ausgõw hlt wird.

Für ansóhliõßõndõ Kopplungsvorg ngõ muss Ihr 
Kopöh rõr manuõll in dõn Kopplungsmodus gõsóhaltõt 
wer✆❡☎ ù☞þ❡�❡ ❞✡✡þ✏✆✟☎✌ ✔✞û

•  ❉✁✕✍✖❡☎ ✎þ❡ ✆❡☎ ✖✑ý✡þ☎þ❡✁ÿ❡☎ ✗✑✈❡✁✘ü✏✟❡ÿ✑✑ÿ�✒
Sóhaltõr òõi õingõsóhaltõtõm Kopöh rõr dirõkt naóh 
þ☎☎❡☎ ✟☎✆ �✄✏ÿ❡☎ ✎þ❡ ☞þ❡ ú✈❡þ ✎❡✖✟☎✆❡☎ ✌❡✆✁✕✍✖ÿû ❉þ❡ 
LED òlinkt òlau und dõr Kopöh rõr giòt õin h ròarõs 
Signal aus, wõnn õr in dõn Kopplungsmodus sóhaltõt.

•  ❘✟❢❡☎ ✎þ❡ ☎✑✍� ❡þ☎ý✄✏ ✆❡☎ ü✏✟❡ÿ✑✑ÿ�✒✎❡ÿ✟✙✒
éildsóhirm dõs Gõr tõs, mit dõm Siõ dõn Kopöh rõr 
koppõln m óhtõn, auö und suóhõn Siõ in dõr Listõ 
naóh „ìX éowõrs & Wilkins“. Tippõn Siõ darauö und 
diõ òõidõn Gõr tõ wõrdõn gõkoppõlt.

Hinwöis: Ihr Kopfh rör vörl sst õön êluötooth-Kopp-
lungsmoõus òutomòtisôh, wönn fünf Minutön lòng 
köinö Kopplung mit öinöm Gör t stòttgöfunõön hòt.

Hinwöis: Mònôhmòl sôhl gt õör Kopplungsvorgòng 
föhl. In õiösöm Fòll ólinkt õiö Kopfh rör-LED òllö 
â Sökunõön öinmòl ólòu. Vörringörn Siö õön éóstònõ 
zwisôhön õön Gör tön unõ vörsuôhön Siö ös noôh 
öinmòl.

6.1 Hinweise zur Bluetooth-Kopplung

•  Ihr ìX-Kopöh rõr õrinnõrt sióh an òis zu aóht 
gõkoppõltõ éluõtooth-Gõr tõ. Zwõi Gõr tõ 
k nnõn glõióhzõitig võròundõn wõrdõn. So kann 
òõispiõlswõisõ diõ Musik von õinõm Gõr t gõspiõlt 
wõrdõn, w hrõnd von õinõm andõrõn ènruöõ 
✄☎✌❡☎✑ýý❡☎ ✈❡✁den.

•  Ist Ihr Kopöh rõr ausgõsóhaltõt odõr òõindõt õr sióh 
þý ✎ÿ✄☎✆✡✝✒✐✑✆✟☞☛ ☞✑ ✠❡✁✡þ☎✆❡ÿ ❡✁ ☞þ✍� ☎✄✍� ✆❡ý 
Einsóhaltõn mit dõm zulõtzt gõkoppõltõn Gõr t, wõnn 
sióh diõsõs in Rõióhwõitõ òõindõt und õingõsóhaltõt 
ist. Mit andõrõn gõkoppõltõn Gõr tõn wird diõ 
❱❡✁✡þ☎✆✟☎✌ ☎þ✍�ÿ ✄✟ÿ✑ý✄ÿþ☞✍� �❡✁✌❡☞ÿ❡✏✏ÿû ❉✄ú✟ 
ý✕☞☞❡☎ ✎þ❡ ✆þ❡ ü✏✟❡ÿ✑✑ÿ�✒✓þ☎☞ÿ❡✏✏✟☎✌❡☎ ☎✟ÿú❡☎û

•  Nach ❚rennen einer ❱erbindung wird durch ❉✁✕✍✖❡☎ der 
éluõtooth-Tastõ dõs Kopöh rõrs, öalls m glióh, zu jõdõr 
❩❡þÿ ❡þ☎❡ ❱❡✁✡þ☎✆✟☎✌ ýþÿ ✆❡ý ú✟✏❡ÿúÿ ✠❡✁✡✟☎✆❡☎❡☎
Gõr t hõrgõstõllt. Es wird õin Ton ausgõgõòõn.

•  Um õinõ éluõtooth-íuõllõ von Ihrõm ìX-Kopöh rõr zu 
ÿ✁❡☎☎❡☎☛ ✆✁✕✍✖❡☎ ✎þ❡ ú✈❡þý✄✏ ✖✟✁ú �þ☎ÿ❡✁einander die 
ü✏✟❡ÿ✑✑ÿ�✒❚✄☞ÿ❡û ❉✄✆✟✁ch wer✆❡☎ ✄✏✏❡ ✠þ✄ ü✏✟❡ÿ✑✑ÿ� 
võròundõnõn Gõr tõ gõtrõnnt. éõim Trõnnõn von 
éluõtooth giòt dõr Kopöh rõr õin h ròarõs Signal aus.

❆✚✚✛✜✢✣✤✥ ✦
Manuõll in dõn éluõtooth-Kopplungsmodus sóhaltõn

•  Dõr mit dõm Kopöh rõr gõkoppõltõ Gõr tõspõióhõr 
kann gõl sóht wõrdõn, indõm Siõ diõ Tastõn éluõtooth 
und Lautst rkõ - zwõi Sõkundõn lang glõióhzõitig 
gõdrüókt haltõn. Diõ LED òlinkt und Ihr Kopöh rõr 
☞ÿ✄✁ÿ❡ÿ ☎❡✟û

7. Steuerung der Bluetooth-Wiedergabe

Diõ Tastõn Wiõdõrgaòõ/ìausõ, Lautst rkõ + und - k nnõn 
✡❡þý ✗❜ ú✟✁ ✎ÿ❡✟❡✁✟☎✌ ✆❡✁ ❞✟✆þ✑✈þ❡✆❡✁✌✄✡❡ ✌❡☎✟ÿúÿ 
werden:

•  Drüókõn Siõ zum Erh hõn dõr Lautst rkõ diõ Tastõ 
Lautst rkõ +.

•  Drüókõn Siõ zur Rõduziõrung dõr Lautst rkõ diõ Tastõ 
Lautst rkõ -.

•  ❉✁✕✍✖❡☎ ✎þ❡ ú✟ý ✧ý☞✍�✄✏ÿ❡☎ ú✈þ☞✍�❡☎ 
✐✟☞þ✖✈þ❡✆❡✁✌✄✡❡ ✟☎✆ ✗✄✟☞❡ ✆þ❡ ▼iedergabe/Pause-
❚✄☞ÿ❡û

•  ❉✁✕✍✖❡☎ ✎þ❡ ú✈❡þý✄✏ ✖✟✁ú �þ☎ÿ❡✁einander die 
Wiõdõrgaòõ/ìausõ-Tastõ, um dõn n óhstõn Titõl 
auszuw hlõn.

•  ❉✁✕✍✖❡☎ ✎þ❡ ✆✁❡þý✄✏ ✖✟✁ú �þ☎ÿ❡✁einander die 
Wþ❡✆❡✁✌✄✡❡✘✗✄✟☞❡✒❚✄☞ÿ❡☛ ✟ý ✆❡☎ ✠✑✁�❡✁þ✌❡☎ ❚þÿ❡✏ 
auszuw hlõn.

8. Praxisnahe Audiolösungen

Um dõn Umgõòungsiltõr öür diõ Gõr usóhuntõrdrüókung 
zu aktiviõrõn, drüókõn Siõ diõ Umgõòungsiltõr-Tastõ 
auö dõr rõóhtõn Kopöh rõrsõitõ. éõi Liõöõrung ist dõr 
Umgõòungsiltõr dõaktiviõrt. Für diõsõ Funktion stõhõn 
drõi ìroilõ zur Võröügung, diõ an diõ Eröordõrnissõ 
võrsóhiõdõnõr Umgõòungõn angõpasst sind. Diõsõ ìroilõ 
k nnõn üòõr diõ Kopöh rõr-èpp von éowõrs & Wilkins 
ausgõw hlt wõrdõn. Üòõr diõ Umgõòungsiltõr-Ein/èus-
Tastõ k nnõn Siõ das zulõtzt gõnutztõ ìroil auöruöõn.

❉✄☎✖ ✆❡✁ ❱✑þ✍❡✒✗✄☞☞✒❚�✁✑✟✌�✒♦✟☎✖ÿþ✑☎ ✖✄☎☎ ✆❡✁ 
Nutzõr ausgõw hltõ Gõr usóhõ (z. é. Gõspr óhõ odõr 
Sióhõrhõitsansagõn im Flugzõug) h rõn, ohnõ dõn 
Kopöh rõr aònõhmõn zu müssõn. èuóh diõsõ Funktion 
k nnõn Siõ mithilöõ dõr éowõrs & Wilkins-Kopöh rõr-èpp 
ausw hlõn.

Hinwöis: Um õiö Umgöóungsiltör- unõ Voiôö-Pòss-
Through-Funktionön nutzön zu k nnön, ist ös niôht 
örforõörliôh, õòss in õöm Momönt üóör õiö Kopfh rör 
öin éuõiosignòl wiöõörgögöóön wirõ. H rön Siö 
üóör õön Kopfh rör Musik, h ngt õiö H róòrköit 
õör òusgöw hltön Gör usôhö stöts óis zu öinöm 
göwissön Gròõ von õörön Eigönsôhòftön unõ õöm 
Lòutst rköpögöl òó. 

Hinwöis: Durôh õòs Trògön öinör êrillö kònn óöim 
Kopfh rör õiö Pörformònôö õös Umgöóungsiltörs 
óööintr ôhtigt wörõön. Ähnliôhös gilt für õiö 
N hörungssönsorön, wönn Hòòrö zwisôhön Ihrön 
Ohrön unõ õön H rmusôhöln öingöklömmt sinõ.

9. Nutzung mit einem Handy

Siõ k nnõn Ihrõn ìX-Kopöh rõr mit õinõm via éluõtooth 
✠❡✁✡✟☎✆❡☎❡☎ ✂✄☎✆✝ ☎✟ÿú❡☎☛ ✟ý ❚❡✏❡❢✑☎✄ÿ❡ ú✟ ❢✕�✁en:

•  ❉✁✕✍✖❡☎ ✎þ❡ ✆þ❡ ▼þ❡✆❡✁✌✄✡❡✘✗✄✟☞❡✒❚✄☞ÿ❡ ✟☎✆ ✏✄☞☞❡☎ 
Siõ siõ wiõdõr los, wõnn Siõ õin Gõspr óh annõhmõn 
m óhtõn.

•  ❉✁✕✍✖❡☎ ✎þ❡ ✆þ❡ ▼þ❡✆❡✁✌✄✡❡✘✗✄✟☞❡✒❚✄☞ÿ❡ ú✈❡þ 
✎❡✖✟☎✆❡☎ ✏✄☎✌☛ ✟ý ❡þ☎❡☎ ❞☎✁✟❢ ✄✡ú✟✏❡�☎❡☎û

•  ❉✁✕✍✖❡☎ ✎þ❡ ✆þ❡ ▼þ❡✆❡✁✌✄✡❡✘✗✄✟☞❡✒❚✄☞ÿ❡ ✟☎✆ ✏✄☞☞❡☎ 
Siõ siõ wiõdõr los, wõnn Siõ õin Gõspr óh òõõndõn 
m óhtõn.

◆✟ÿú❡☎ ✎þ❡ ❢✕✁ ✆þ❡ ▼þ❡✆❡✁✌✄✡❡ ü✏✟❡ÿ✑✑ÿ�✒✎ÿ✁❡✄ýþ☎✌ ✟☎✆ 
nõhmõn Siõ w hrõnddõssõn õin Gõspr óh an, so wird diõ 
Wþ❡✆❡✁✌✄✡❡ ✟☎ÿ❡✁✡✁✑✍�❡☎ ✟☎✆ ❡✁☞ÿ ✈þ❡✆❡✁ ❢✑✁ÿ✌❡☞❡ÿúÿ☛ 
wõnn das Gõspr óh òõõndõt ist.

Hinwöis: Diö Tölöfonfunktionön k nnön nur gönutzt 
wörõön, wönn Ihr Kopfh rör viò êluötooth vöróunõön 
ist.

2 Sekunden
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10. Kabelgebundene Verbindung

Ihr ìX-Kopöh rõr kann nióht nur kaòõllos òõtriõòõn 
werden, sondern auch über das beiliegende Audio-
Klinkõnkaòõl und das õòõnöalls zum Liõöõrumöang 
gõh rõndõ USé-Kaòõl.

Diõ Nutzung dõs èudio-Klinkõnkaòõls ist sinnvoll, 
wõnn dõr Kopöh rõr an éord õinõs Flugzõugs gõnutzt 
wir✩ ✪✩✫✬ ✮✯✰ ✫✯✱✫✬ ✲✳✫✴✴✫ ✵✫✬✷✳✱✩✫✱ ✸✫✬den soll, die 
nióht éluõtooth-ö hig ist (òõispiõlswõisõ mit õinõm 
hõrk mmlióhõn HiFi-Systõm).

Hinwöis: Soll õiö éuõiowiöõörgòóö mithilfö öinös 
éuõio-Klinkönkòóöls örfolgön, muss Ihr PX-Kopfh rör 
gölòõön unõ öingösôhòltöt söin.

Ihr ìX-Kopöh rõr kann als USé-Wiõdõrgaòõgõr t 
❣✫✱✳✰✹✰ ✸✫✬✩✫✱✺ ✸✫✱✱ ✫✬ ✻✫✬ ✼✽✾✿❀✱❁❂❃✴✳❁❁ ✮✯✰ ✫✯✱✫✮ 
✻♣❁❁✫✱✩✫✱ ❄✪✮✻✳✰✫✬ ✵✫✬✷✳✱✩✫✱ ✯❁✰❅

Hinwöis: Dòs USê- unõ õòs Klinkönkòóöl k nnön 
glöiôhzöitig òngösôhlossön wörõön, soõòss õör 
ékku viò USê gölòõön wörõön kònn, w hrönõ õör 
Klinkönöingòng õös Kopfh rörs gönutzt wirõ.

■✱ ✩✫✱ ❇✪✴❣✫✱✩✫✱ ❀✷❁❂❃✱✯✰✰✫✱ ✸✯✬d beschrieben, wie der 
ìX-Kopöh rõr sióh võrh lt, wõnn õin èudio-Klinkõnkaòõl 
angõsóhlossõn und dõr Kopöh rõr-Klinkõnõingang gõnutzt 
wird:

•  Nõhmõn Siõ õin Endõ dõs Klinkõnkaòõls und öührõn 
✽✯✫ ✩✫❁❁✫✱ ✽✰✫❂❙✫✬ ✯✱ ✩✯✫ ✾✳❂❃❁✫ ✯✮ ✳✱✰✫✬en Bereich 
dõr rõóhtõn Kopöh rõrsõitõ õin. Stõllõn Siõ sióhõr, 
dass dõr Stõókõr vollst ndig in dõr éuóhsõ sitzt. 
Sóhliõßõn Siõ das andõrõ Endõ dõs Kaòõls an diõ 
Kopöh rõròuóhsõ õinõ èudiowiõdõrgaòõgõr tõs an.

•  Wird diõ Võròindung üòõr õin Klinkõnkaòõl hõrgõstõllt, 
öunktioniõrõn diõ Lautst rkõtastõn und diõ Wiõdõrga-
✷✫❈❊♣✳❁✫✿❋♣❁✰✫ ✱✯❂❃✰❅

•  Duróh das ènsóhliõßõn õinõs Klinkõnkaòõls 
untõròrióht dõr ìX-Kopöh rõr automatisóh das 
✾✴✳✫✰✪✪✰❃✿✽✰✬✫♣✮✯✱❣❅ ✼✮ ✩✯✫ ✾✴✳✫✰✪✪✰❃✿●erbindung 
wiõdõrhõrzustõllõn, muss das Klinkõnkaòõl von dõr 
rõóhtõn Kopöh rõrsõitõ wiõdõr gõtrõnnt wõrdõn.

■✱ ✩✫✱ ❇✪✴❣✫✱✩✫✱ ❀✷❁❂❃✱✯✰✰✫✱ ✸✯✬d beschrieben, wie 
dõr ìX-Kopöh rõr sióh võrh lt, wõnn das USé-Kaòõl 
♣✱❣✫❁❂❃✴✪❁❁✫✱ ✳✱✩ ✩✫✬ ✼✽✾✿❛✯✱❣♣✱❣ ❣✫✱✳✰✹✰ ✸✯✬d:

•  Trõnnõn Siõ võròundõnõ éluõtooth-Gõr tõ, indõm Siõ 
✹✸✫✯✮♣✴ ❙✳✬✹ ❃✯✱✰✫✬✫✯✱♣✱✩✫✬ ✩✯✫ ✾✴✳✫✰✪✪✰❃✿❋♣❁✰✫ ♣✳❇ 
dõr rõóhtõn Kopöh rõrsõitõ drüókõn.

Hinwöis: Soll õiö éuõiowiöõörgòóö viò USê örfolgön, 
muss õiö êluötooth-Vöróinõung götrönnt wörõön.

•  ❍❏❃✬✫✱ ✽✯✫ ✩✫✱ ❙✴✫✯✱✫✱ ✼✽✾✿✽✰✫❂❙✫✬ ✯✱ ✩✯✫ ✾✳❂❃❁✫ 
an dõr Untõrsõitõ dõr rõóhtõn Kopöh rõrsõitõ õin. 
Stõókõn Siõ dõn gr ßõrõn USé-Stõókõr in diõ USé-
✾✳❂❃❁✫ ✫✯✱✫❁ ❄✪✮✻✳✰✫✬❁❅ ❍❏❃✬✰ ✩✯✫ ✼✽✾✿✾✳❂❃❁✫ ✩✫❁ 
❄✪✮✻✳✰✫✬❁ ✽✰✬✪✮✺ ✸✯✬✩ ❁✪❇✪✬✰ ✩♣✮✯✰ ✷✫❣✪✱✱✫✱✺ ✩✫✱ 
èkku dõs Kopöh rõrs auözuladõn.

•  W hlõn Siõ dõn ìX-Kopöh rõr in dõr Systõmstõuõrung 
Ihrõs êomputõrs als èudio-Wiõdõrgaòõgõr t aus. Diõ 
❑✳❁✯❙✺ ✩✯✫ ❏✷✫✬ ✫✯✱ ❊✬✪❣✬♣✮✮ ♣✳❇ ✩✫✮ ❄✪✮✻✳✰✫✬ 
ausgõw hlt wird, kann jõtzt üòõr Ihrõn ìX-Kopöh rõr 
wiedergegeben werden.

•  Wird diõ Võròindung üòõr õin USé-Kaòõl hõrgõstõllt, 
öunktioniõrõn diõ Lautst rkõtastõn und diõ Wiõdõr-
gaòõ/ìausõ-Tastõ dõs Kopöh rõrs.

•  Um diõ éluõtooth-Funktionõn dõs Kopöh rõrs 
✸✯✫✩✫✬❃✫✬✹✳❁✰✫✴✴✫✱✺ ✩✬❏❂❙✫✱ ✽✯✫ ✩✯✫ ✾✴✳✫✰✪✪✰❃✿❋♣❁✰✫❅ 
Dõr Kopöh rõr wird võrsuóhõn, õinõ Võròindung zu 
dõm zulõtzt võròundõnõn Gõr t hõrzustõllõn.

11. Firmware-Update des Kopfhörers 

Von Zõit zu Zõit wõrdõn öür Ihrõn ìX-Kopöh rõr zur 
●✫✬✷✫❁❁✫✬✳✱❣ ✩✫✬ ❀✳✩✯✪✿❊✫✬❇✪✬✮♣✱❂✫ ✳✱✩ ✹✳✮ 
▲✯✱✹✳❇❏❣✫✱ ✱✫✳✫✬ ❍✫♣✰✳✬✫❁ ❍✯✬✮✸♣✬✫✿✼✻✩♣✰✫❁ 
võr ööõntlióht.

✽✰✫❃✰ ✫✯✱ ❍✯✬✮✸♣✬✫✿✼✻✩♣✰✫ ✹✳✬ ●✫✬❇❏❣✳✱❣✺ ❁✪ ✫✬❁❂❃✫✯✱✰ 
✯✱ ✩✫✬ ❀✻✻ ✫✯✱✫ ✾✫✱♣❂❃✬✯❂❃✰✯❣✳✱❣❅ ❋ippen Sie auf diese 
✾✫✱♣❂❃✬✯❂❃✰✯❣✳✱❣✺ ✳✮ ✮✯✰ ✩✫✮ ✼✻✩♣✰✫ ✹✳ ✷✫❣✯✱✱✫✱❅

Hinwöis: Dör Kopfh rör unõ õòs Moóilgör t müssön 
w hrönõ õös Firmwòrö-Upõòtös öingösôhòltöt ólöióön 
unõ siôh nòhö óöiöinònõör óöinõön. Wiôhtig ist 
zuõöm, õòss õör ékku õös Kopfh rörs òusröiôhönõ 
gölòõön ist, um õòs Firmwòrö-Upõòtö örfolgröiôh 
õurôhführön zu k nnön. In õör épp örsôhöint öinö 
êönòôhriôhtigung, wönn õör ékku niôht gönügönõ 
gölòõön ist, um õòs Firmwòrö-Upõòtö förtigzustöllön.

12. Reset und Neustart des Kopfhörers 

Ihr ìX-Kopöh rõr kann duróh Nutzung dõr õntsprõóhõn-
dõn Option in dõr Kopöh rõr-èpp in diõ Wõrksvorõinstõl-
✴✳✱❣✫✱ ✹✳✬❏❂❙❣✫❁✫✰✹✰ ✸✫✬✩✫✱❅ ❖✳✩✫✮ ✯❁✰ ✩✳✬❂❃ ❝✬❏❂❙✫✱ 
✩✫✬ ✵✫✬❁✫✱❙✰✫✱ P✫❁✰♣✬✰✿❋♣❁✰✫✺ ✩✯✫ ❁✯❂❃ ♣✳❇ ✩✫✬ ✬✫❂❃✰✫✱ 
Kopöh rõrsõitõ òõindõt, õin Nõustart m glióh. Diõsõ Tastõ 
✯❁✰ ✯✱ ❀✷✷✯✴✩✳✱❣ ✶ ✩♣✬❣✫❁✰✫✴✴✰❅

●✫✬✸✫✱✩✫✱ ✽✯✫ ❇❏✬ ✫✯✱✫✱ ◗✫✳❁✰♣✬✰ ✫✯✱✫ ❣✫✬♣✩✫ ❣✫✷✪❣✫✱✫ 
Bür✪❙✴♣✮✮✫✬ ✳✱✩ ❃♣✴✰✫✱ ✽✯✫ ✩♣✮✯✰ ✩✯✫ P✫❁✰♣✬✰✿❋♣❁✰✫ ❇❏✬ 
zwõi Sõkundõn gõdrüókt. Dõr Kopöh rõr sóhaltõt sióh 
w hrõnd dõs Nõustarts aò. Sóhaltõn Siõ ihn õin, um dõn 
●✪✬❣♣✱❣ ✩✫❁ ◗✫✳❁✰♣✬✰❁ ♣✷✹✳❁❂❃✴✯✫❯✫✱❅

Hinwöis: Durôh õön Nöustòrt wirõ õör Spöiôhör für õiö 
viò êluötooth gökoppöltön Gör tö niôht göl sôht.

13. Reinigung Ihres PX-Kopfhörers

Rõinigõn Siõ Ihrõn ìX-Kopöh rõr, indõm Siõ õin wõióhõs, 
♣✱❣✫❇✫✳❂❃✰✫✰✫❁ ❋✳❂❃ ✱✫❃✮✫✱ ✳✱✩ ✯❃✱ ✩♣✮✯✰ ♣✷✰✳✻❇✫✱✺ 
òis dõr Kopöh rõr sauòõr ist. Rõiòõn Siõ daòõi nióht auö 
✩✫✮ ❲✫✩✫✬❅ ●✫✬✸✫✱✩✫✱ ✽✯✫ ❙✫✯✱✫ P✫✯✱✯❣✳✱❣❁✮✯✰✰✫✴ ✪✩✫✬ 
Lõdõrpolitur, da õs hiõrduróh zu õinõr éõsóh digung dõs 
Pr✪✩✳❙✰✫❁ ❙✪✮✮✫✱ ❙♣✱✱❅

Hinwöis: Nöhmön Siö õiö mògnötisôh óöföstigtön 
H rmusôhöln, fòlls örforõörliôh, zum Röinigön 
vorsiôhtig òó.

❳❨❨❬❭❪❫❴❵ ❤  
❥❦❧♠❳❴♥q❬❵q

❳❨❨❬❭❪❫❴❵ r  
st✇①q❴②❫❴③①❬④❴q❴

Farbe (Aktion) Beschreibung

⑤✬❏✱ ⑥✷✴✯✱❙✰ ✴♣✱❣❁♣✮⑦ ❲♣✩✫✱ ✩✫❁ ❀❙❙✳❁

Grün Kopöh rõr an, èkku-ìrozõntanzõigõ > 30 %

Gelb Kopöh rõr an, èkku-ìrozõntanzõigõ > à0 %

P✪✰ Kopöh rõr an, èkku-ìrozõntanzõigõ < à0 %

P✪✰ ⑥✷✴✯✱❙✰ ✴♣✱❣❁♣✮⑦ Ladõzustand dõs èkkus öür dõn éõtriõò dõs Kopöh rõrs 
✱✯❂❃✰ ♣✳❁✬eichend

P✪✰ ⑥✷✴✯✱❙✰⑦ Kopöh rõr sóhaltõt sióh aus

Blau ✾✴✳✫✰✪✪✰❃✿●✫✬✷✯✱✩✳✱❣ ❃✫✬❣✫❁✰✫✴✴✰

✾✴♣✳ ⑥✷✴✯✱❙✰⑦ éluõtooth-Kopplungsmodus aktiv

✾✴♣✳ ⑥✷✴✯✱❙✰ ✴♣✱❣❁♣✮⑦ éluõtooth-Kopplung l uöt

✾✴♣✳ ⑥✷✴✯✱❙✰ ✸✯✫✩✫✬❃✪✴✰⑦ éluõtooth-Kopplung öõhlgõsóhlagõn

Weiß Umgõòungsiltõr aktiv

Taste Tastenbetätigung Funktion

❛✯✱❈❀✳❁❈✾✴✳✫✰✪✪✰❃ Schieben ❛✯✱❁❂❃♣✴✰✫✱

✽❂❃✯✫✷✫✱ ✳✱✩ ❃♣✴✰✫✱ ❀✳❁❁❂❃♣✴✰✫✱

❝✬❏❂❙✫✱ ✳✱✩ ❃♣✴✰✫✱ In dõn Kopplungsmodus sóhaltõn

❝✬❏❂❙✫✱ Mit dõm zulõtzt võròundõnõn éluõtooth-Gõr t 
❙✪✻✻✫✴✱

⑧ ⑨ ✩✬❏❂❙✫✱ Võròindung zu allõn éluõtooth-Gõr tõn trõnnõn

❛✯✱❈❀✳❁❈✾✴✳✫✰✪✪✰❃  
und Lautst rkõ -

❝✬❏❂❙✫✱ ✳✱✩ ✷✫✯✩✫ 
❃♣✴✰✫✱ 

éluõtooth-Gõr tõspõióhõr l sóhõn 

Umgõòungsiltõr ❝✬❏❂❙✫✱ Zulõtzt in dõr èpp ausgõw hltõ Umgõòungsiltõr-
❛✯✱❁✰✫✴✴✳✱❣ ♣❙✰✯✵✯✫✬✫✱ ✪✩✫✬ ✩✫♣❙✰✯✵✯✫✬en.

Lautst rkõ + ❝✬❏❂❙✫✱ Lautst rkõ õrh hõn

Lautst rkõ - ❝✬❏❂❙✫✱ Lautst rkõ rõduziõrõn

Wiedergabe/Pause ❝✬❏❂❙✫✱ ❀✳✩✯✪✸✯✫✩✫✬❣♣✷✫ ❁✰♣✬✰✫✱ ✪✩✫✬ ✻♣✳❁✯✫✬en

⑧ ⑨ ✩✬❏❂❙✫✱ Dõn n óhstõn Titõl spiõlõn

3 x drüókõn ❝✫✱ ✵✪✬❃✫✬✯❣✫✱ ❋✯✰✫✴ ❁✻✯✫✴✫✱

Hinwöis: Diö Lòutst rkötòstön unõ õiö Wiöõörgòó/Pòusö-Tòstö õös Kopfh rörs funktioniörön niôht, 
wönn öinö Vöróinõung üóör Klinkönkòóöl hörgöstöllt ist.

Wiedergabe/Pause ❝✬❏❂❙✫✱ Tõlõöongõspr óh annõhmõn odõr òõõndõn

❝✬❏❂❙✫✱ ✳✱✩ ❃♣✴✰✫✱ Tõlõöongõspr óh aòlõhnõn

Hinwöis: Diö Tölöfonfunktionön sinõ nur õònn òktiv, wönn õiö Vöróinõung mit õöm Kopfh rör üóör 
êluötooth hörgöstöllt ist.

Wiedergabe/Pause  
und Lautst rkõ +

✾✫✯✩✫ ✩✬❏❂❙✫✱ H ròarõ Signalõ õin-/aussóhaltõn 
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Technische Daten

⑩❶❷❸❹❺❻❷❸❶ ❼❶❽❾❿➀➁❶ èdaptivõ Gõr usóhuntõrdrüókung

➂➁➃❶➄➅➅➄❸ ➆➃➇❺➅ ➈ ➂➁➃❶➄➅➅➄❸ ➉➊➋ ❿❺➄ ➀➌➄➍➎➏➐

➑❹➄❶➁➁❺➒❶❹➄❶ ➓❶❹❻➅❽en (Wiedergabe/Pause/Ein/Aus)

➔➓➂➎→➎➣❺❹➒➀❹➒ ↔➃❿ ↕➀➇❶❹ ➇❶❻ ➆❾❾➃❻ ➃❹➇ ➀➁❻ ➆➃➇❺➅❻❷❸❹❺➄➄❻➄❶➁➁❶

↕❺➄❸❺➃❿➎➆❾❾➃

❼❺➄ ➙❶❺❷❸❶❿ ↕❶➇❶❽ ➛➜❶❽↔➅➒❶❹❶ ➝❸❽➌➅➁❻➄❶❽ ❿❺➄ ❼❶❿➅❽➞➎➓❷❸➀➃❿

Erstklassigõ Klangõigõnsóhaötõn

Hoóhwõrtigõ Matõrialiõn und hohõ Võraròõitungsqualit t

→➅❿➌➀❹❺➅❹➎➆➌➌ ➟➛❽ ❶❺❹❶ ➌❶❽❻➅❹➀➁❺❻❺❶❽➄❶ ➆➃➇❺➅➙❺❶➇❶❽➒➀➜❶

➠➁➀❷❸❶❻➡ ➟➀➁➄➜➀❽es Design

➂➁➃❶➄➅➅➄❸➎→➅➇❶❷❻ ➀➌➄➢➎➏➐ 

AAC

SBC

éluõtooth-ìroilõ èáDì Và.3 

A➤➥→➦ ➤➋➊➧ 

➏➠➦ ➤➋➊➧ 

➏➓➦ ➤➋➊➨

GAP 

SDAP 

DIP 

Chassis ➨ ➢ ➉➩ ❿❿ ➫➂❽❶❺➄➜➀❹➇➭

➠❽❶➯➃❶❹↔➃❿➟➀❹➒ ➋➩ ➏↔ ➈ ➨➩ ❾➏↔

➣❺❹➒➀❹➒❻❺❿➌❶➇➀❹↔ ➨➨ ➝❸❿

➤❶❽↔❶❽❽➃❹➒ ➫⑩➏➐➭ <0,3 % (à kHz/à0 mW)

Empindlióhkõit ➋➋➋ ➇➂➲➤ ➜❶❺ ➋ ❾➏↔

➆❾❾➃➁➀➃➟↔❶❺➄ áá Stundõn éT/èNê, á9 Stundõn nur éT, 33 Stundõn võrkaòõlt mit èNê,  
➳➩ ➓➄➃❹➇❶❹ ❹➃❽ ➵❶❽❾➀➜❶➁➄

Eing ngõ éluõtooth, Klinkõnòuóhsõ (Stõrõo, 3,ä mm), USé-ê-ènsóhluss

Zuòõh r à,á m langõs Stõrõo-Klinkõnkaòõl, à,á m langõs USé-è-auö-USé-ê-Kaòõl, 
➓❷❸➃➄↔➄➀❻❷❸❶

➸❶➙❺❷❸➄ 33ä g
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