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Parabéns por escolher os Fones de Ouvido sem Fio Premium 
Mark Levinson®№ 5909 com Redução Ativa de Ruído. Por 
mais de 50 anos, pessoas exigentes têm escolhido produtos 
Mark Levinson por sua qualidade luxuosa e por seu som 
revelador. Materiais robustos, acabamentos luxuosos, 
geometria arrojada e desempenho excelente são atributos 
reconhecidos da Mark Levinson. Os fones de ouvido № 5909 
são feitos com os materiais mais refinados, a tecnologia 
mais sofisticada e o melhor processo de fabricação do 
mundo, e proporcionarão uma excelente performance por 
muitos anos.

Para um desempenho ideal, por favor, leia este guia e siga 
cuidadosamente as instruções de desempacotamento e 
configuração.

O QUE VEM NA CAIXA

• Fones de Ouvido sem Fio Premium Mark Levinson № 5909 
com Redução Ativa de Ruído

• Estojo de Viagem

• Cabo de Carregamento USB-C para USB-C de 1,25 m

• Cabo de Áudio Proprietário USB-C para 3,5 mm de 1,25 m

• Cabo de Áudio Proprietário USB-C para 3,5 mm de 4 m

• Adaptador de 3,5 mm para 6,3 mm

• Adaptador de USB-C para USB-A

• Adaptador para Aviões

• Pano de Polimento em Microfibra

• Guia Rápido

VISÃO GERAL

VISÃO GERAL
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VISÃO GERAL DO PRODUTO

1. Aro de Cabeça em Couro Premium com Interior de Espuma de Memória

2. Espuma de Memória Substituível e Almofadas de Orelha de Espuma de Memória

3. Produzido em sua Integridade com Componentes em Alumínio Forjado e Usinado

4. Entrada USB-C para Escuta Passiva e Carregamento

5. Braço de Ajuste

6. 8 Microfones (4 microfones para chamadas e 4 microfones para cancelamento ativo de ruído (ANC) )

1
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VISÃO GERAL
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AJUSTE, ENCAIXE E CONFORTO

Ajuste para encontrar o encaixe ideal

Gira para oferecer conforto em torno do pescoço

AJUSTE, ENCAIXE E CONFORTO
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FUNÇÕES

Botão de Cancelamento Ativo de Ruído / Percepção do 
Ambiente (ANC)

1 vez: ATIVAR Modo de Cancelamento Ativo de Ruído 
(Padrão selecionável via aplicativo; modos ALTO, 
ADAPTATIVO, BAIXO)

2 vezes: ATIVAR Modo de Percepção do Ambiente  
(Padrão selecionável via aplicativo; modos de Passagem 
de Voz (Voice Pass) ou Ambiente (Ambient))

3 vezes: Modo Passivo / Cancelamento Ativo de Ruído 
(ANC) DESLIGADO

Clicar no botão fará circular entre os diferentes modos.

Indicador de Emparelhamento

A luz branca pulsará quando os fones de ouvido 
estiverem no modo de emparelhamento

Uma luz branca contínua indica que você está 
conectado

Botão de Cancelamento Ativo de Ruído / Percepção 
do Ambiente (ANC)

Pareamento por Bluetooth / Botão LIGAR/DESLIGAR

Indicador de Emparelhamento



Pareamento por Bluetooth / Botão LIGAR/DESLIGAR

FUNÇÕES
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Reproduzir/Pausar / Atender/Encerrar Chamadas

2 vezes: Avançar

3 vezes: Voltar

MANTER PRESSIONADO: Assistente de Voz

Indicador de Nível da Bateria

Nível da Bateria Alto

Nível da Bateria Médio

Nível da Bateria Baixo

Porta de Carregamento USB-C

Carregamento Completo

Carregando

Volume +

Reproduzir/Pausar / Atender/Encerrar Chamadas

Volume -

Porta de Carregamento USB-C

Indicador de Nível da Bateria



CARREGAMENTO
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CARREGAMENTO

Pressione e mantenha pressionado o botão LIGAR/DESLIGAR 
(por mais de 1 segundo) para LIGAR. O LED no fone da 
Esquerda mostrará uma luz branca contínua enquanto a 
unidade estiver ligada - O nível da bateria será exibido por 
alguns segundos na inicialização no fone da Direita - Verde 
nível alto - Laranja nível médio - Vermelho nível baixo 

Para conservar energia da bateria, os fones de ouvido serão 
DESLIGADOS após 30 minutos de inatividade (padrão) -  
O padrão pode ser alterado através do aplicativo - 30 min,  
1 HR, 3 HRS, NUNCA

Para carregar, plugue o Conector USB-C e conecte a uma 
porta USB-A com alimentação

OBSERVAÇÃO: Os fones de ouvido DESLIGAM quando 
estão sendo carregados. Os fones de ouvido não podem 
reproduzir ao mesmo tempo em que são carregados.

Uma luz laranja contínua no fone da esquerda indica 
carregamento e uma luz verde contínua indica que a carga 
está completa quando o cabo USB está conectado.

Carregamento Completo

Carregando



CONEXÕES
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CONEXÕES

EMPARELHANDO

Na primeira vez em que você LIGAR seus fones de ouvido, eles entrarão no modo de emparelhamento. Apenas conecte através 
do menu Bluetooth em seu dispositivo e selecione № 5909.

Para ativar o modo de emparelhamento manualmente, DESLIGUE os fones de ouvido, e então mantenha pressionado o botão 
LIGAR/DESLIGAR por 4 segundos ou mais.

Emparelhando 2 ou Mais Dispositivos

1. Entre no modo de emparelhamento e conecte ao dispositivo número 1.

2. Ative o modo de emparelhamento novamente e o dispositivo número 1 será desconectado.

3. Conecte ao dispositivo 2 e desligue os fones de ouvido.

4. LIGUE os fones de ouvido e eles se conectarão automaticamente aos dispositivos número 1 e 2 simultaneamente.

5. Pause um dispositivo e reproduza a partir do outro para trocar a conexão dos fones de ouvido.

OBSERVAÇÃO:  Número máximo de dispositivos que podem ser conectados ao mesmo tempo - 2 dispositivos fonte de áudio.

MODO PASSIVO

O № 5909 pode ser conectado passivamente a qualquer produto que tenha uma conexão de áudio analógica de 3,5 mm ou 6,3 
mm (1/4") usando o cabo de áudio proprietário para USB-C de 1,25 m ou 4 m incluso.

1. Escolha o cabo de áudio proprietário com comprimento apropriado (1,25 m ou 4 m) de acordo com a distância da fonte de 
áudio.

2. Conecte a extremidade USB-C na entrada USB-C do fone da Direita.

3. Plugue o mini-conector estéreo de 3,5 mm, na outra extremidade do cabo, à entrada de fones de ouvido de seu dispositivo 
fonte de áudio. Se necessário, use o adaptador para 6,3 mm (1/4") para componentes de áudio tradicionais.

OBSERVAÇÃO: Quando conectado no modo passivo, nenhuma das opções eletrônicas ou do aplicativo  
estarão operacionais.

Cabo de Áudio Proprietário de 3,5 mm

Adaptador para 6,3 mm + Cabo de Áudio Proprietário de 3,5 mmProdutos Padrão de Audiovisual

Computador / Smartphone

USB-C



CONEXÕES

CONEXÕES

USB DIGITAL DIRECT

O № 5909 pode ser conectado e usado para ouvir conteúdo via USB Digital Direct utilizando o cabo de carregamento padrão 
USB-C para USB-C incluso.

1. Conecte uma das extremidades do cabo USB-C para USB-C diretamente em uma das entradas USB do seu computador 
(use o adaptador USB-C para USB-A incluso, se necessário).

2. Conecte a outra extremidade do cabo USB-C na entrada USB-C no fone da direita.

3. Em seu computador, abra as "configurações de som" e localize e selecione o "№ 5909" sob o rótulo do alto-falante.

4. Ajuste o volume por meio do controle deslizante em seu computador. 

5. Reproduza seu conteúdo - aproveite.

OBSERVAÇÃO: As funções de Cancelamento Ativo de Ruído continuarão a operar através do botão ANC do fone da esquerda 
e os fones de ouvido serão carregados enquanto estiverem neste modo de conexão.

Computador

USB-C

Adaptador de Carregamento USB-C para USB-A + Cabo 
de Carregamento USB-C
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APLICATIVO

APLICATIVO

O aplicativo dos Fones de Ouvido Mark Levinson permite que 
você escolha suas preferências de áudio e selecione os modos 
de Cancelamento Ativo de Ruído (Active Noise Cancellation) 
e Percepção de Ambiente (Awareness). Selecione as 
configurações de Contorno de Graves (Bass Contour), 
Escolha os parâmetros de detecção de acomodamento à 
cabeça (on-head detection) e desligamento automático 
(auto-off time).

Inicialização do Aplicativo Página Inicial Configurações Suporte
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Limpe as almofadas de ouvido e os fones de ouvido com um pano macio e levemente umedecido. Não mergulhe, submerja 
ou permita a entrada de umidade nos drivers ou conectores de cabo. Almofadas de orelha e cabos podem ser adquiridos se 
estiverem desgastados em: www.marklevinson.com 

O pano de polimento pode ser usado para limpar após o uso / remover digitais, etc..

Não deixe cair, sente em cima, ou permita que os fones de ouvido sejam expostos à água, umidade ou temperaturas extremas. 

É recomendado que você guarde seus fones de ouvido em seu estojo de viagem rígido quando não estiverem em uso. Para 
evitar danos, não guarde outros itens no estojo de viagem junto com seus fones de ouvido. 

CUIDADO: Girar as conchas incorretamente ou demasiadamente pode danificar os fones de ouvido. 

Faixa de temperatura: Somente opere e armazene este produto dentro da faixa de temperatura de -20° C a 45° C (-4° F a 113° 
F). Somente carregue a bateria quando a temperatura estiver entre 5° C e 40° C (41° F e 104° F).

MANUTENÇÃO / CUIDADOS

MANUTENÇÃO / CUIDADOS /  TROCA / REMOÇÃO DAS ALMOFADAS DE ORELHA

TROCA / REMOÇÃO DAS ALMOFADAS DE ORELHA

Para remover as almofadas de orelha: Puxe suavemente 
as almofadas do interior da concha do fone. As travas serão 
liberadas.

Para recolocar as almofadas de ouvido: Pressione 
suavemente as almofadas contra as conchas dos fones, 
certificando-se de que as travas estão bem encaixadas.



ACESSÓRIOS
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TROCA / REMOÇÃO DAS ALMOFADAS DE ORELHA

ACESSÓRIOS

Estojo de Viagem

Cabo de Áudio Proprietário USB-C para 3,5 mm 
(Ambos os Cabos de Áudio de 1,25 mm e 4 mm estão inclusos)

Adaptador de Carregamento USB-C 
para USB-A

Adaptador para aviões

Cabo de Carregamento USB-C para USB-C

Adaptador para fones de ouvido de 3,5 
mm para 6,3 mm (padrão 1/4")
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

OS FONES DE OUVIDO E O DISPOSITIVO NÃO EMPARELHAM:
1. Certifique-se de que os fones de ouvido não estão conectados ao carregador. DESLIGUE e LIGUE o dispositivo.

2. DESLIGUE o Bluetooth e o ligue novamente no dispositivo fonte de áudio. 

3. DESATIVE o recurso Bluetooth em qualquer outro dispositivo que esteja emparelhado com os fones de ouvido. 

4. Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 4 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento.

5. Certifique-se de que o “№ 5909” está selecionado na lista de dispositivos Bluetooth ®

SEM ÁUDIO OU ÁUDIO DE BAIXA QUALIDADE EM UM DISPOSITIVO CONECTADO VIA 
BLUETOOTH® 
Aproxime o dispositivo dos fones de ouvido, uma vez que objetos físicos entre os fones e a fonte podem obstruir o sinal. 

Tente outro aplicativo de música ou outra faixa. 

Tente um dispositivo de áudio diferente. 

RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA

1. DESLIGUE os fones de ouvido. 

2. Mantenha pressionado o botão liga/desliga por mais de 4 segundos para entrar no modo de emparelhamento. 

3. Mantenha pressionado o botão volume + e o botão liga/desliga até que as luzes LED pisquem em vermelho/branco. 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS PARA EMPARELHAR FONES DE OUVIDO E DISPOSITIVO
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SAÚDE DO OUVIDO

Nossa capacidade de ouvir é incrível. A equipe Mark Levinson deseja que você cuide de seus ouvidos como as ferramentas 
preciosas que eles são, para que continuem a proporcionar uma vida inteira de experiências sonoras incríveis.

Em geral, não ouça “muito alto ou por muito tempo” e fique atento aos seus próprios ouvidos. Zunido, desconforto ou 
sensibilidade a altas frequências e agudos podem ser sinais de que você está levando seus ouvidos ao limite e causando danos 
irreparáveis.

Como prática geral, encontre o que parece ser o seu nível de audição preferido e depois diminua o volume em 10% ou mais. 
Surpreendentemente, seus ouvidos se acostumarão com um volume ligeiramente menor ao longo do tempo, e o que parece 
ser um volume baixo no início pode ser perfeito em períodos mais longos.

SAÚDE DO OUVIDO
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ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Tipo: 

Tamanho dos Drivers:

Frequência de Resposta (Modo Passivo):

Frequência de Resposta (Modo Ativo):

Sensibilidade:

Nível de Pressão Sonora (SPL) Máximo:

Potência Máxima de Entrada (Modo Passivo):

Sensibilidade do Microfone:

Impedância:

Potência Transmitida do Bluetooth:

Modulação Transmitida do Bluetooth:

Frequência do Bluetooth:

Versão do perfil Bluetooth:

Versão do Bluetooth:

Tipo de Bateria:

Fonte de Alimentação:

Tempo de Carregamento:

Tempo de Reprodução de Música com Bluetooth Ligado:

Tempo de Reprodução de Música com Bluetooth e Cancelamento Ativo de 
Ruído (ANC) Ligados:

Tempo de Reprodução de Música Com Entrada Auxiliar e Cancelamento 
Ativo de Ruído (ANC) Ligado:

Dimensões (A x L x P):

Peso:

Garantia:

Fones de Ouvido sem Fio Over-the-Ear Premium de Alta Resolução  
com Cancelamento de Ruído Ativo Adaptativo 
 
Drivers em Berílio de 40 mm

10 Hz - 40 kHz

20 Hz - 20 kHz

97 dB SPL a 1 kHz/1 mW

98 dB

100 mW

-32 dBV a 1 kHz/Pa

32 ohms

<8 dbm

GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK

2,402 Ghz - 2,480 Ghz

A2DP 1.3.1, AVRCP 1.6, HFP 1.7.1

v5.1

Bateria de íon de lítio (750 mAh/3,7 V)

5 V / 1,0 A

100 minutos

34 horas 

30 horas

 
30 horas

202,6 mm (7,9") x 205,4 mm (8,1") x 65,4 mm (2,6")

340 g (12 oz)

2 Anos Componentes e Mão de Obra
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A Harman International Industries, Incorporated (“Harman”) garante a você que o seu produto Mark Levinson estará livre de 
defeitos de fabricação e de materiais por um período correspondente estabelecido pela Garantia Limitada Mark Levinson.

Esta Garantia Limitada não cobre defeitos resultantes de: (1) danos causados por acidente, desastre, mau uso, abuso ou outro 
uso pouco razoável ou negligência (incluindo a falta de manutenção razoável e necessária); (2) danos ocorridos durante o 
envio (as reclamações devem ser apresentadas ao transportador); (3) danos causados por instalação ou ajuste inadequados; 
(4) danos a, ou deterioração de, qualquer acessório ou superfície decorativa; (5) danos resultantes do não cumprimento das 
instruções contidas em seu manual do proprietário; ou (6) danos resultantes da execução de reparos por qualquer um que não 
seja de um centro de serviço autorizado Mark Levinson.

Além disso, esta Garantia Limitada cobre apenas defeitos no Produto propriamente dito, e não o custo de instalação ou 
remoção de uma instalação fixa, configuração ou ajustes, reclamações baseadas em declarações falsas do vendedor, variações 
de desempenho resultantes de circunstâncias relacionadas à instalação, como qualidade do programa fonte, alimentação 
AC ou modificações do Produto, qualquer Produto cujo número de série tenha sido feito ilegível, modificado ou removido, 
ou qualquer Produto vendido “no estado em que se encontra” ou venda final.  Esta Garantia Limitada é válida apenas para 
Produtos adquiridos de um revendedor autorizado Mark Levinson.

Detalhes completos da garantia Mark Levinson podem ser encontrados em https://www.marklevinson.com/about/purchase-
policy.html

OBSERVÂNCIA
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas 
devidamente autorizados.

GARANTIA

GARANTIA
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HARMAN International Industries, Incorporated  
8500 Balboa Boulevard 
Northridge, CA 91329 USA

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados.

Mark Levinson é uma marca registrada de HARMAN International Industries, Incorporated.

Outros nomes de companhias e produtos podem ser marcas registradas das respectivas companhias 
com as quais eles estão associados.

"MQA" é uma marca registrada da MQA Limited © 2018.

Este documento não deve ser interpretado como um compromisso por parte da HARMAN International 
Industries, Incorporated. As informações nele contidas, assim como as características, especificações 
e aparência do produto, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A HARMAN International 
Industries, Incorporated, não assume nenhuma responsabilidade por erros que possam vir a aparecer 
neste documento

Para informações sobre atendimento ao cliente e envio de produtos, consulte o nosso Website:  
www.MarkLevinson.com Part No. 070-00004 rev B.0  
www.MarkLevinson.com


