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Vigtige sikkerhedsanvisninger

Vigtige sikkerhedsanvisninger
 X Læs denne brugsanvisning grundigt og helt igennem, inden du anvender 
produktet.

 X Denne brugsanvisning skal altid følge med, når du giver produktet videre til 
tredjepart.

 X Produktet må ikke anvendes, hvis det har tydelige defekter.

Forebyggelse af sundhedsskader og ulykker

 X Beskyt din hørelse mod for kraftig lydstyrke. Der kan opstå 
permanente høreskader, når hovedtelefonerne anvendes med høj 
lydstyrke over længere tid. Sennheiser-hovedtelefoner har en enestående 
god lyd ved lave og mellemhøje lydstyrker.

 X Hold hovedtelefonerne mindst 10 cm fra pacemakere eller implanterede 
defibrillatorer. Hovedtelefonerne indeholder magneter, som danner et 
magnetfelt, som kan forstyrre pacemakere og implanterede defibrillatorer.

 X Hold produktet, tilbehøret og emballagedelene uden for børns og dyrs 
rækkevidde for at forebygge ulykker og kvælningsfarer.

 X Brug ikke produktet i situationer, som kræver særlig opmærksomhed (f.eks. 
i trafikken eller når du udfører krævende arbejde).

 X Træk strømforsyningsenheden ud af stikdåsen i væggen under tordenvejr 
eller når produktet ikke anvendes i længere tid.

Forebyggelse af skader på produktet og fejlfunktioner

 X Hold altid produktet tørt, og udsæt det ikke for ekstreme temperaturer for 
at undgå korrosion eller deformation. Den normale driftstemperatur er på 
mellem 10 og 40 °C.

 X Brug kun udstyr/tilbehør/reservedele, som medfølger, eller som anbefales af 
Sennheiser.

 X Produktet må kun rengøres med en blød og tør klud.

 X Produktet må kun anvendes i områder, hvor trådløs Bluetooth®-overførsel 
er tilladt. 

 X Brug produktet forsigtigt, og opbevar det i rene og støvfrie omgivelser.
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Vigtige sikkerhedsanvisninger

Tilsigtet brug/ansvar

Disse trådløse hovedtelefoner er konstrueret til at blive brugs sammen med 
mobile enheder (f.eks. mobile musikafspillere, tablets), som understøtter 
trådløs kommunikation via Bluetooth. Kompatible Bluetooth-enheder omfatter 
dem, der understøtter følgende profiler: Hands Free Profile (HFP), Headset 
Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote 
Control Profile (AVRCP) og Device ID profile (DIP).

Det anses for værende ukorrekt brug, hvis produktet anvendes på en måde, som 
ikke er nævnt i de tilhørende brugsanvisninger og produktvejledninger.

Sennheiser hæfter ikke for skader, der skyldes forkert brug eller misbrug af 
dette produkt og dets udstyr/tilbehør. 

Sikkerhedsanvisninger for litium-polymer-batteripakken

ADVARSEL

I ekstreme tilfælde kan forkert brug eller misbrug af litium-polymer-
batteripakken medføre:

• eksplosion

• brandudvikling

• varmeudvikling eller

• udvikling af røg eller gas

Produkter med indbyggede genopladelige batterier skal afleveres på 
særlige indsamlingssteder eller returneres til din specialforhandler.

Brug kun genopladelige batterier og opladere, som anbefales af 
Sennheiser.

Oplader produkter med indbyggede genopladelige batterier ved 
omgivelsestemperaturer på mellem 10 og 40 °C (+/-5 °C).

Sluk for produkter, der forsynes af batterier, efter brug.

Hvis de indbyggede batterier ikke anvendes i længere tidsperioder, 
skal de oplades regelmæssigt (ca. hvert 3. måned).

De må ikke opvarmes til over 70 °C, de må f.eks. ikke udsættes for 
direkte sollys eller kastes i åben ild.

Oplad ikke et produkt med indbygget genopladeligt batteri, hvis 
det har en tydelig defekt.
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Hovedtelefonerne PXC 550 Wireless

Hovedtelefonerne PXC 550 Wireless
Hovedtelefonerne PXC 550 Wireless er de første i den næste generation af 
forretnings- og rejsehovedtelefoner fra Sennheiser. PXC 550 Wireless har 
mange innovative funktioner takket være den hurtigste og energieffektive 
trådløse Bluetooth 4.2-standard. En af disse funktioner er Adaptive NoiseGard™ 
aktiv støjundertrykkelse (active noise cancellation - ANC), som er en NoiseGard-
option, hvis styrke varierer efter støjniveauet i omgivelserne.

Med CapTune udvides mulighederne endnu mere. Du har utroligt mange 
muligheder for at forbedre din lytteoplevelse ved bare at klikke på din 
smartphone. 

Med PXC 550 Wireless har det aldrig været så sjovt og spændende at swipe 
gennem musik og opkald.

Funktioner
• NoiseGard™ hybrid ANC for optimal isolation mod baggrundsstøj og 

fremragende lydpræstation

• Adaptive NoiseGard™ ANC-system til følsomme ører

• Touchpad på højre ørekop giver dig mulighed for at styre musik og opkald ved 
at trykke og swipe

• Kan styres med app via CapTune. Du har mulighed for at individualisere din 
lytteoplevelse med CapTune og dermed få det meste ud af dine høretelefoner

• Smart Pause giver dig mulighed for at starte musikafspilningen eller sætte 
musikken på pause, når høretelefonerne tages på eller af. Denne funktion 
skal aktiveres i CapTune

• Få en bedre opkaldskvalitet med Call Enhancement. Denne funktion 
reproducerer stemmen i den anden ende af røret, så du får indtryk af, at du 
taler med en person i samme rum

• Lukket øreomsluttende design med den seneste energieffektive trådløse 
Bluetooth® 4.2-teknologi 

• Hurtig parring med smarte enheder vha. NFC 

• VoiceMax™-teknologien anvender 3 indbyggede mirkofoner til stemme-
kommunikation for at forstærke talekvaliteten og undertrykke ekstern støj

• 20 timers batteritid, når både Bluetooth® og NoiseGard™ er aktiveret. 
30 timer, hvis hovedtelefonerne er tilsluttet via lydkablet, og kun NoiseGard™ 
er aktiveret

• Kompakte og alligevel ekstremt komfortable over-ear-hovedtelefoner 
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Hovedtelefonerne PXC 550 Wireless

Bluetooth

PXC 550 Wireless-hovedtelefonerne opfylder Bluetooth 4.2-teknologistandarden 
og er kompatible med alle enheder, der har Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 
4.1 og 4.2, og som har følgende profiler:

• Headset Profile (HSP) 1.2 – giver de grundlæggende funktioner, som 
anvendes af hovedtelefonerne for at kommunikere med en smartphone med 
Bluetooth.

• Hands-Free Profile (HFP) 1.6 – giver ekstra funktioner sammenlignet med 
HSP. Hvis en funktion, f.eks. stemmestyring, ikke understøttes af HSP-
profilen, tager HFP over.

• Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.5 – anvendes til at styre 
musik på Bluetooth-enheden fra hovedtelefonerne (afspil, pause, skip 
nummer osv.). 

• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3 – anvendes af en Bluetooth-
enhed for at streame stereomusik i høj kvalitet til dine hovedtelefoner. 

• Device ID Profile (DIP) 1.3 – anvendes af hovedtelefoner, som skal identificeres, 
f.eks. efter producent, produkt-ID, produktversion osv.

CapTune

CapTune er en app til tilpasning af musik og enhed, der er beregnet til at optimere 
din PXC 550 Wireless-hovedtelefoners præstation. Du skal installere CapTune 
for at kunne bruge alle hovedtelefonernes funktioner. Med CapTune har du bl.a. 
mulighed for at skifte lydtilstand for at sætte mere fokus på tydeligheden i tale 
eller musik eller for at forbedre dine opkald endnu mere. Du kan downloade 
CapTune til smartphone fra App Store eller Google Play.

NFC

Near Field Communication (NFC) er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, 
som opretter en forbindelse og kommunikation mellem NFC-egnede elektroniske 
enheder ved at anbringe dem i nærheden af andre eller med et enkelt tryk.

VoiceMax

VoiceMax™-multimikrofonteknologien filtrerer baggrundsstøj fra. 3 mikrofoner 
arbejder samtidigt: en til at forstærke din stemme, og de andre fjerner den 
omgivelsesstøjen.

NoiseGard

NoiseGard™ hybrid Active Noise Cancellation-systemet er en kombination 
af 2 støjundertrykkelsessystemer, der består af i alt 4 mikrofoner. To 
mikrofoner med åbninger mod den udvendige del af hovedtelefonerne 
fungerer for et fremadrettet aktivt støjundertrykkelsessystem, der reducerer 
støjen på højfrekvensbånd, mens de to andre mikrofoner i hovedtelefonerne 
fungerer som bagudrettet aktiv støjundertrykkelse, som reducerer støjen på 
lavfrekvensbåndet. Kombinationen af disse 2 mikrofonsystemer giver en bred 
reduktion af støjen i et bredere frekvensbånd.

aptX®

Med aptX® audiokodning er du sikret kan skarp, ren og fuld stereolyd. Med den 
hører du ikke blot, men du oplever og mærker lyden, som det var meningen fra 
starten. Med aptX® har Bluetooth-teknologien nu en trådløs lydkvalitet, som 
ikke adskiller sig fra kabelbundne forbindelser af høj kvalitet.

TalkThrough

TalkThrough-funktionen på PXC 550 Wireless giver dig mulighed for at tale med 
andre uden at skulle tage hovedtelefonerne af. Når TalkThrough er aktiveret, 
opfanger de professionelle kvalitetsmikrofoner udvendigt på hovedtelefonerne 
akustiske signaler i den umiddelbare nærhed, så stemmen fra andre personer 
ledes gennem hovedtelefonerne.

CapTune
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Pakken indeholder

Pakken indeholder

Hovedtelefoner

Bæretaske

Lydkabel med besvar/afslut-knap  
(2,5 mm og 3,5 mm jackstik)

USB-kabel med mikro-USB-stik

Flyadapter

3,5 mm til 6,3 mm adapter

Quick guide Kvikguide

Safety guide Sikkerhedsvejledning (med 
overensstemmelsesinformationsblad)

Du kan finde en liste over tilbehør på www.sennheiser.com. Få oplysninger 
om leverandører kan du kontakte din lokale Sennheiser-forhandler: 
www.sennheiser.com> >>Sales Partner<<.
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Produktoversigt

Produktoversigt

Oversigt over hovedtelefonerne

1 Hovedbøjle 7 Bluetooth tænd/sluk-kontakt

2 Ørepuder 8 Touchpad (højre ørekop)

3 Ørekopper 9 Audioindgang

4 ANC-mikrofoner (4 stk.) 0 Mikro-USB-indgang

5 NFC-panel A LED-visning

6 Talemikrofoner (3 stk.) B Effekttilstandstyreknap

C NoiseGard/ANC-styrekontakt

2

1

Left L

4

8

Right R

Right R

3

0

6

00

see

9

5

6

0

7

Right R
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Produktoversigt

 Oversigt over piktogrammer

Piktogrammer for klik på touchpad

Piktogram Betydning

1x
Klik en gang, og fjern din finger med det samme

2x
Klik to gange, og fjern din finger med det samme

2s Klik og hold fingeren i 2 sekunder

Piktogrammer for LED’erne

Piktogram Betydning

Uskarpt lys betyder, at LED’en blinker

Klart lys betyder, at LED’en lyser konstant

3x
2s

LED’en blinker x gange i x sekunder

Eksempel: LED’en blinker 3 gange i 2 sekunder

5s

LED’en blinker kontinuerligt i x sekunder

Eksempel: LED’en blinker kontinuerligt i 5 sekunder

LED’erne blinker kontinuerligt efter hinanden
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Oversigt over LED-indikatorerne

LED-indikationer under brug

LED Betydning

3x
0.55s

Hovedtelefonerne tændes

Parringen med en enhed er udført korrekt

3x
0.55s

Hovedtelefonerne slukkes

3x
0.55s

Hovedtelefonerne frakobles fra enheden

3x
0.55s

De parrede fjernes permanent fra 
hovedtelefonerne

Hovedtelefonerne er på parringstilstand

LED-indikationer under opkald

LED Betydning

2s
3x Indgående opkald

2s
3x Indgående opkald med næsten fladt batteri

Piktogrammet >>i<<

Noter markeret med piktogrammet >>i<< giver nyttig information 
angående brugen af hovedtelefonerne.
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Produktoversigt

Oversigt over knapper og kontakter

NoiseGard/ANC-styrekontakt

Position Funktion Side

NoiseGard er slukket 25

NoiseGard er tændt 25

NoiseGard er på adaptiv tilstand 25

Effekttilstandstyreknap

Tryk Funktion Side

1x
Skifter til den næste lydeffekt  
(bortset fra, når du ringer)

27

1x
Tænder/slukker for Call Enhancement-
funktionen for nemmere opkald

28

4s
Hjælper dig med den aktive lydeffekttilstand 
(under afspilning/streaming af lyd)

27

4s
Tænder for den manuelle 
Bluetooth-parringstilstand

19

Bluetooth tænd/sluk-kontakt

Position Funktion Side

Bluetooth er aktiv 38

Bluetooth er inaktiv 38
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Oversigt over bevægelsesstyringer

Grundlæggende bevægelsesstyringer
Tænd Sluk

Bevægelsesstyringer på touchpad
Klik en gang på touchpad Klik to gange på touchpad

1x 2x

Klik og hold fingeren i 2 sekunder Klik og hold fingeren i 3 sekunder

2s 3s

Vandrette swipes Lodrette swipes

Vandrette swipes og hold Lodrette swipes og hold

+ HOLD+ HOLD

+ HOLD

+ HOLD
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Produktoversigt

Oversigt over CapTune
CapTune er en app til tilpasning af musik og enhed, der er beregnet til at 
optimere din PXC 550 Wireless-hovedtelefoners præstation. Med appen kan du 
styre hovedtelefonernes funktioner og lyd fra din smartphone. Med CapTune 
kan du bl.a. foretage følgende handlinger:

• styre og få vist understøttet medieindhold

• afspille musikstreamingtjenester som TIDAL direkte i CapTune

• tilpasse og optimere lyden i dine hovedtelefoner med forskellige 
lydeffekttilstande

• justere NoiseGard, så det passer til dig

• ændre lydmeddelelser

• aktivere Call Enhancement for en mere klare og mere bekvemme opkald

• afspille og sætte musik på pause eller modtage/afslutte opkald med Smart 
Pause

• se hovedtelefonernes resterende batteritid.

Appens udseende kan variere afhængigt af enheden og det anvendte 
operativsystem.

Vejledende skærm Funktioner

Musikafspiller

• Lokalt medieindhold

• Streamingtjenester

• Playlister

Særlige funktioner i PXC 550 Wireless

• Justerbare NoiseGard-parametre

• Call Enhancement

• Smart Pause

• Ændring af lydmeddelelser

CapTune
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Vejledende skærm Funktioner

Lydjusteringer

• Equalizer

• Forudindstillinger

• SoundCheck

• Valg og konfigurering af 
lydeffekttilstande (kun PXC 550 
Wireless)

Profiler

• Tilpasning af profilindstillinger

• Genindlæsning af tidligere konfigurerede 
playlister og lydindstillinger, der er 
tilpasset individuelt til de specifikke 
anvendelser, som f.eks. sport, med et klik

Mens PXC 550 Wireless er optimeret til brug sammen med CapTune 
kan du stadig afspille indhold fra andre musikafspillere/streamingapps 
som altid. Hvis du bruger andre musikafspillere eller apps, bliver 
CapTune ganske enkelt en lydindstillingsfunktion og fjernbetjening til 
PXC 550 Wireless-hovedtelefonerne.

Oversigt over lydmeddelelser

Fabriksindstillingen for aktivering af stemmekommandoer er engelsk.

Med CapTune har du mulighed for at bruge stemmemeddelelser og/eller 
signaltoner som meddelelse, når der udføres en handling. Hvis stemmemeddelelser 
er aktiveret, kan du erstatte standardsproget med et af følgende understøttende 
sprog:

 – Tysk

 – Fransk

 – Spansk

 – Kinesisk (Mandarin)

 – Japansk

 – Russisk

 – Koreansk
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Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang
Følgende trin forudsætter, at hovedtelefonerne kommer lige fra emballagen 
eller at hovedtelefonernes funktioner ikke er blevet udvidet med CapTune. 

Hovedtelefonernes reaktion på de procedurer, der angives i denne brugsanvisning 
kan være anderledes, hvis enkelte funktioner er blevet aktiveret eller deaktiveret 
i CapTune. 

Grundlæggende om opladning

*Accessories not included.

*

*

*

En komplet opladningscyklus varer omkring 3 timer. Før hovedtelefonerne 
anvendes første gang, skal hovedtelefonerne oplades i en helt opladningscyklus 
uden afbrydelse.

Under opladningen lyser LED-displayet op som angivet som angivet i den følgende 
tabel. Når batteriniveauet falder til et lavt niveau, beder en stemmemeddelelse 
dig om at genoplade hovedtelefonerne.

Det anbefales at oplade hovedtelefonerne kun med det medfølgende USB-
kabel. Hvis du genoplader hovedtelefonerne med en ekstern USB-strømadapter, 
anbefales det at anvende en nominel udgangseffekt på 500 mA eller højere.

Du kan fortsat afspille musik eller foretage opkald på din smartphone via 
Bluetooth, mens hovedtelefonerne oplades. 

3h

LED-visning Betydning
Batteriet er næsten fladt  
(under 2 % opladet)

Batteriet er ca. opladet 2-20 % 

Batteriet er ca. opladet 20-40 % 

Batteriet er ca. opladet 40-60 % 

Batteriet er ca. opladet 60-80 % 

Batteriet er opladet over 80 %
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Opladning af hovedtelefoner

Du kan oplade hovedtelefonerne uanset, om de er tændte eller ej (on eller off).

1. Sæt opladerkablets mikro-USB-stik i hovedtelefonernes mikro-USB-indgang.
2. Tilslut USB-stikket til din computers USB-port. Hvis du anvender en ekstern 

strømadapter, skal du tilslutte USB-stikket til strømadapteren eller til USB-
billaderadapteren og forbinde den med strømkilden. 
LED’erne blinker/lyser afhængigt af hovedtelefonernes batteritid.

3 h

CHARGING TIME

*

*

* Accessories not included.

*

Oplad hovedtelefonerne, mens de er slukkede, hvis det skal gå 
hurtigere. For yderligere informationer om afspilning med USB-kablet, 
se side 31. 
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Sådan kommer du i gang

Sådan installerer du CapTune
For at kunne bruge alle funktionerne i dine PXC 550 Wireless-hovedtelefoner 
skal du installere den gratis CapTune-app fra App Store eller Google Play. 

 X Download appen fra App Store eller Google Play. Du kan, afhængigt af din 
smartphone, også scanne følgende QR-code.

iPhone

CapTune

Android

CapTune

 X Forbind din smartphone med PXC 550 Wireless-hovedtelefonerne via 
Bluetooth (se side 17).

 X Start CapTune.
CapTune genkender PXC 550 Wireless og aktiverer funktionerne, som er 
kompatible med dine hovedtelefoner.

CapTune
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Sådan kommer du i gang

Sådan parres hovedtelefonerne

FORSIGTIG

Fare for fejlfunktion!

De udsendte radiobølger fra mobiltelefoner kan forringe driften af 
følsomt og ubeskyttet udstyr.

 X Du må kun foretage opkald med hovedtelefonerne på steder, 
hvor Bluetooth er tilladt.

For at parre dine hovedtelefoner med en Bluetooth-enhed kan du bruge NFC 
eller Bluetooth-søgefunktionen. For at der kan oprettes en forbindelse mellem 
hovedtelefonerne og en Bluetooth-enhed, skal Bluetooth være aktiveret på 
både hovedtelefonerne og på enheden.

PXC 550 Wireless-hovedtelefonerne opfylder Bluetooth 4.2-standarden. For at 
der kan sendes data trådløst via Bluetooth skal du parre dine hovedtelefoner 
med en kompatibel Bluetooth-enhed, som understøtter følgende profiler:

 X Hands Free Profile (HFP)

 X Headset Profile (HSP)

 X Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

 X Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

 X Device ID Profile (DIP)

Når du tænder for dine hovedtelefoner første gang, går de automatisk 
på parringstilstand. Hvis hovedtelefonerne allerede er blevet parret med 
nogle enheder, prøver de automatisk at få forbindelse til de sidste to 
tilsluttede Bluetooth-enheder, når de tændes. Hovedtelefonerne kan gemme 
forbindelsesprofiler for op til otte Bluetooth-enheder, som de er blevet parret 
med. 

Hvis du parrer hovedtelefonerne med en niende Bluetooth-enhed, vil den gemte 
forbindelsesprofil for den mindst anvendte Bluetooth-enhed blive overskrevet. 
Hvis du vil genoprette en forbindelse med den overskrevne Bluetooth-enhed, 
skal du parre enheden med hovedtelefonerne igen.

Du kan parre hovedtelefonerne med din enhed med det samme, hvis enheden 
understøtter NFC. 

paired

paired + 
connected



18 | PXC 550

Sådan kommer du i gang

Sådan parres hovedtelefonerne med en Bluetooth-enhed via NFC

De følgende afsnit beskriver, hvordan du kan bruge f.eks. en smartphone til at 
parre dine PXC 550 Wireless-hovedtelefoner med en Bluetooth-enhed vha. NFC. 
Hvis disse anvisninger ikke virker på din enhed, skal du følge anvisningerne i 
enhedens brugsanvisning.

Tænd for hovedtelefonerne, og kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på 
hovedtelefonerne, når du udfører denne procedure. 

1. Tænd for NFC på din smartphone. 
2. Scan smartphone mod NFC-panelet på hovedtelefonernes venstre ørekop. 

LED’erne blinker hvidt efter hinanden, og du hører stemmemeddelelsen 
>>pairing<<. Hovedtelefonerne er på parringstilstand. 

Hvis du på dette tidspunkt bestemmer dig for at afbryde parringen, skal 
du trykke en gang på effekttilstandstyreknappen. Du hører stemme-
meddelelsen >>pairing cancelled<< efter et par sekunder.

3. Klik på >>Yes<<, hvis parringsbekræftelsesdialogen vises på din smartphones 
skærm (dette trin kan være forskelligt afhængigt af din smartphone).
Hvis parringen blev udført korrekt, hører du stemmemeddelelsen 
>>connected<<. LED’en blinker hvidt 3 gange. 

Menu

NFC o�

› power on ‹ 
› pairing ‹ 

Menu
NFC on
NFC o�

Connect to Bluetooth device?
Yes
No

› connected ‹ 

LeftL

3X

scan

Hvis der ikke blev oprettet en forbindelse, hører du stemmemeddelelsen 
>>no device found<<. Efter at have prøvet at oprette forbindelse i 
4 minutter, afsluttes parringstilstanden, og hovedtelefonerne går tilbage 
på den afbrudte status. Genstart hovedtelefonerne ved at slukke for dem 
og tænde dem igen, og gentag parringsproceduren. 
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Sådan kommer du i gang

Sådan parres hovedtelefonerne med en Bluetooth-enhed

Kontrollér, at hovedtelefonerne ikke er mere 20 cm væk fra din smartphone, og 
at Bluetooth er aktiveret på hovedtelefonerne, når denne procedure udføres.

1. Tænd for hovedtelefonerne (se side 22). 
 – Når du parrer hovedtelefonerne første gang med enheden, går de 

automatisk på parringstilstand. 

 – Hvis hovedtelefonerne ikke går automatisk på parringstilstand, skal du 
trykke på effektilstandsstyreknappen i 4 sekunder, eller indtil du hører 
signaltoner og stemmemeddelelsen >>pairing<<.

LED’erne blinker hvidt efter hinanden. Hovedtelefonerne er på parringstilstand.

2. Tænd for Bluetooth på din smartphone.
3. Start søgningen efter Bluetooth-enheder på din smartphone. 

Alle aktive Bluetooth-enheder i nærheden af din smartphone vises.

4. Vælg >>PXC 550<< fra listen over fundne Bluetooth-enheder. Indtast om 
nødvendigt standard-PIN-koden >>0000<<.
Hvis parringen blev udført korrekt, hører du stemmemeddelelserne >>pairing 
successful<< og >>phone x connected<<. LED’en blinker hvidt 3 gange. 

20 cm

› power on ‹ 
› pairing ‹ 

Menu
Bluetooth on
Bluetooth o�

Menu
Add device

PXC 550
Keyword: 0000

PXC 550

› connected ‹ 

3X

Hvis der ikke blev oprettet en forbindelse, hører du stemmemeddelelsen 
>>no device found<<. Efter at have prøvet at oprette forbindelse i 
4 minutter, afsluttes parringstilstanden, og hovedtelefonerne går tilbage 
på den afbrudte status. Genstart hovedtelefonerne ved at slukke for dem 
og tænde dem igen, og gentag parringsproceduren.
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Sådan kommer du i gang

Sådan afbrydes hovedtelefonerne fra din Bluetooth-enhed

 X Sluk for Bluetooth på din smartphone.

Hovedtelefonerne afbrydes fra smartphonen, og du hører stemme-
meddelelsen >>phone x disconnected<<. Hovedtelefonerne søger derefter 
efter tidligere parrede enheder. Hvis der ikke blev fundet nogen enhed, 
hører du stemmemeddelelse >>no device found<< efter få minutter.

 

› disconnected ‹ 

Menu
Bluetooth on
Bluetooth o�
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Sådan kommer du i gang

Justering af hovedbøjlen
Du kan justere placeringen af ørepuderne på hovedbøjlen, så de passer til dit 
hoved, og du dermed får den bedste lydkvalitet og bedst mulige bærekomfort. 

 X Bær hovedtelefonerne, så hovedbøjlen sidder øverst på hovedet.

 X Tilpas placeringen af ørepuderne ved at flytte ørekopperne op og ned på 
hovedbøjlen, indtil:

 – dine ører dækkes behageligt af ørepuderne

 – du føler en jævnt og blødt tryk omkring ørerne

 – hovedbøjlen sidder tæt mod hovedet.
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Sådan bruger du hovedtelefonerne

Sådan bruger du hovedtelefonerne

Sådan tændes hovedtelefonerne

ADVARSEL

Fare som følge af høje lydstyrker!

Hvis du lytter ved høj lydstyrke i længere tid af gangen kan du få 
permanente høreskader.

 X Inden du sætter hovedtelefonerne på, skal du indstille lydstyrken 
på et lavt niveau.

 X Udsæt ikke dig selv for høje lydstyrker.

1. Fold ørekopperne væk fra hovedbøjlen.
2. Drej ørekopperne udad, indtil du hører en kliklyd fra begge hængsler.

 – Hvis Bluetooth er tændt på hovedtelefonerne, hører du stemmemeddelel-
serne >>power on<< og >>phone x connected<< efter få sekunder. 

 – Hvis Bluetooth er slukket på hovedtelefonerne, hører du stemmemeddel-
elsen >>power on<<. Sæt USB- eller lydkablet i, hvis det er nødvendigt.

21 › power on ‹ 

Click
!

Hvis Bluetooth er tændt, og hovedtelefonerne ikke kan finde en parret 
smartphone inden for få minutter, hører du stemmemeddelelsen >>no device 
found<<. Den første LED blinker hvidt.
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Sådan bruger du hovedtelefonerne

Sådan slukkes hovedtelefonerne
1. Hold hovedtelefonerne, så den venstre hånd holder højre ørekop og den højre 

hånd holder den venstre ørekop.
2. Drej ørekopperne indad, indtil du hører en kliklyd fra begge hængsler og 

touchpad’en vender mod dig.
Du hører stemmemeddelelsen >>power off<< efter få sekunder. Den første 
LED blinker rødt gange. 

Det røde punkt vist på hængslet til højre ørekop indikerer også, at 
hovedtelefonerne er slukkede.

21

R L

› power off ‹ 

Click
!

3x
0.55s
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Sådan bruger du hovedtelefonerne

Justering af lydstyrke

ADVARSEL

Fare som følge af høje lydstyrker!

Hvis du lytter ved høj lydstyrke i længere tid af gangen, kan du 
få permanente høreskader. Når der skiftes mellem lydkilder, kan 
der opstå enorme lydstyrkeudsving, som kan skade din hørelse 
permanent. 

 X Før du tænder for hovedtelefonerne, og før du skifter mellem 
lydkilder, skal du indstille på en lav lydstyrke.

 X Udsæt ikke dig selv for høje lydstyrker.

Du kan indstille lydstyrken for musik, stemmemeddelelser, lyde og telefonopkald. 

 X Når du afspiller musik eller taler i telefon, skal du swipe lodret op eller ned på 
touchpad’en for at skrue op eller ned for lydstyrken for musik eller opkald.

 X Når der ikke afspilles noget, altså ikke afspilles musik eller ringes, skal du swipe 
lodret op eller ned på touchpad’en for at skrue op eller ned for lydstyrken for 
stemmemeddelelser og lyde.

Bevægelse Funktion

Skruer op for lydstyrken

Skruer ned for lydstyrken

Afhængigt af swipets længde har du mulighed for at justere lydstyrken i små 
trin ned et kort swipe på touchpad’en. For at justere lydstyrken i større trín skal 
du udføre et langt swipe på touchpad’en. Når du har nået den maksimale eller 
minimale lydstyrke, hører hhv. du stemmemeddelelsen >>volume max<< eller 
>>volume min<<.

Når du slukker for hovedtelefonerne, stilles meget høje lydstyrker tilbage 
til moderate lydstyrker for at beskytte din hørelse, når du tænder for 
hovedtelefonerne igen.
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Sådan bruger du hovedtelefonerne

Sådan bruges NoiseGard 
Du kan aktivere eller deaktivere NoiseGard, hvis dine hovedtelefoner er 
forbundet med smartphonen via Bluetooth, et USB-kabel eller et lydkabel 
(forudsat, at batteriet er ladet tilstrækkeligt op). Hvis du befinder sig i støjende 
omgivelser men gerne vil have dit eget stille rum omkring dig, kan du bruge 
selve hovedtelefonerne uden kabel og afbrudt fra alle enheder, og kun bruge 
NoiseGard. 

PXC 550 Wireless har en fremragende støjundertrykkelse takket være Sennheisers 
egen NoiseGard-teknologi. PXC 550 Wireless har også Adaptive NoiseGard. 
Når Adaptive NoiseGard er valgt, tilpasses den aktive støjundertrykkelse 
efter omgivelsesstøjens intensitet. Med Adaptive NoiseGard kan den aktive 
støjundertrykkelse være kraftig, hvis omgivelsesstøjen er høj, eller svag hvis 
omgivelsesstøjen er lav.

Sådan skiftes NoiseGard til forskellige tilstande

 X Angiver, at NoiseGard er slukket.

 X Angiver, at NoiseGard er tændt.
NoiseGard undertrykket omgivelsesstøjen maksimalt.

 X Angiver, at NoiseGard er skiftet til adaptiv tilstand.
NoiseGard undertrykker omgivelsesstøjen afhængigt af støjintensiteten.

Hvis du indstiller NoiseGard på adaptiv tilstand, kan du styre omfanget af 
NoiseGard-støjundertrykkelsen i CapTune. 
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Sådan bruger du hovedtelefonerne

Tænd/sluk for TalkThrough
TalkThrough giver dig mulighed for at tale med andre personer uden at skulle 
fjerne hovedtelefonerne, selv når NoiseGard er tændt.

Sådan tænder og slukker du for TalkThrough, når du afspiller musik:

 X Klik hurtigt to gange på touchpad’en.
TalkThrough er aktiveret.

 – Hvis du afspiller musik via Bluetooth eller USB-kablet, sættes musikken på 
pause.

 – Hvis du afspiller musik via lydkablet, slukkes musiklyden.

2x
hey! hi!

hello!
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Sådan bruger du hovedtelefonerne

Ændring af lydeffekt
Funktionen til lydeffekttilstand aktiveres automatisk, når hovedtelefonerne og 
smartphonen tilsluttes via Bluetooth eller USB-kablet.

Du kan bruge effekttilstandsstyreknappen for at forbedre lydens kvalitet efter 
genre eller kategori.

Lydeffekt Betydning

Fra Effekttilstanden er slukket. 
Film For mere dybde i underholdningen. Bedst til film.
Club For mere rumindtryk. Bedst til musik.
Tale For bedre taleforståelse. Bedst til podcasts eller lydbøger.

Der findes en anden lydeffekt, som ikke kan vælges som standard. Den 
individuelle >>Director<<-tilstand skal konfigureres i CapTune for at kunne 
vælge den næste gang, du bruger hovedtelefonerne.

Skift eller kontrol af lydeffekt

Sådan skifter eller kontrollerer du lydeffekten:

 X Tryk på effekttilstandstyreknappen.
Den skifter videre til den næste lydeffekt. Du hører stemmemeddelelsen, 
der angiver den aktiverede lydeffekt. 

 – >>Effect Mode Club<<

 – >>Effect Mode Movie<<

 – >>Effect Mode Speech<<

 – >>Effect Mode Off<<

 X Tryk på effekttilstandsstyreknappen, og hold den trykket nede i ca. 4 sekunder.
Du hører lyde og stemmemeddelelsen, der angiver den aktiverede lydeffekt. 

Tilpasning af en lydeffekt (Director-tilstand)

>>Director<<-tilstanden er en ekstra lydeffekt, som kun kan aktiveres fra 
CapTune. Denne tilstand giver dig mulighed for at oprette en tilpasset lydeffekt 
ved at ændre lydforstærkningerne som Boost, Spatial, Reverberation og DLC.

› Club ‹ › Speech ‹

› Director ‹

› Off ‹

› Movie ‹
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Sådan bruger du hovedtelefonerne

Aktivering/deaktivering af Call Enhancement
Call Enhancement er en stemmeforbedrende funktion, som anvender Sennheisers 
VoiceMax™-teknologi. Call Enhancement gengiver stemmer i opkald naturligt, så 
du får indtryk af, at du sidder i samme rum og taler med personen i stedet for 
den anden ende af linjen.

Du kan aktivere eller deaktivere Call Enhancement under opkaldet, når 
hovedtelefonerne og smartphonen tilsluttes via Bluetooth eller USB-kablet. 

 X Tryk på effekttilstandsstyreknappen under et opkald.
Call Enhancement skifter mellem tændt og slukket. 

 X Tryk på effekttilstandsstyreknappen, og hold den trykket nede i ca. 4 
sekunder under et opkald.
Du hører stemmemeddelelsen for den aktuelle Call Enhancement-status.

Du kan også aktivere eller deaktivere Call Enhancement i CapTune.
1x
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Sådan bruger du hovedtelefonerne

Kontrol af hovedtelefonernes batteritid
Du kan kontrollere den resterende batteritid på et hvilket som helst tidspunkt, 
bortset fra når du afspiller musik eller foretager opkald.

 X Klik og hold fingeren på touchpad’en i ca. 4 sekunder.
Du hører signaltoner og stemmemeddelelsen, der angiver den resterende 
batteritid. LED’erne blinker/lyser afhængigt af batteriniveauet.

 

Du kan også kontrollere hovedtelefonernes batteritid i CapTune eller 
direkte på startskærmen på din smartphone.

4s

LED'er Betydning Stemmemeddelelse

5s

Batteriet er næsten fladt  
(under 2 % opladet)

>>Recharge headset<< 

5s
Batteriet er ca. opladet 2-20 % >>Less than 20% battery left<<

5s
Batteriet er ca. opladet 20-40 % >>More than 20% battery left<<

5s
Batteriet er ca. opladet 40-60 % >>More than 40% battery left<<

5s
Batteriet er ca. opladet 60-80 % >>More than 60% battery left<<

5s
Batteriet er opladet over 80 % >>More than 80% battery left<<
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Afspilning af musik

Afspilning af musik
Du kan afspille musik via Bluetooth eller med USB- eller lydkablet.

Trådløs afspilning af musik
Hvis din lydkilde understøtter aptX®-lydkodekset, afspiller PXC 550 Wireless 
automatisk din musik trådløst i den fantastiske aptX®-lydkvalitet. Hvis din 
lydkilde ikke understøtter aptX®, afspiller PXC 550 Wireless din musik i normal 
lydkvalitet.

 X Par dine hovedtelefoner med smartphonen, se side 17.

 X Afspil musik på din smartphone.
Musikken afspilles via PXC 550 Wireless-hovedtelefonerne.
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Afspilning af musik

Afspilning af musik med USB-kablet
Når du har tilsluttet det medfølgende USB-kabel, kan du afspille lydindhold fra 
din computer direkte via PXC 550 Wireless-hovedtelefonerne.

Batteriet lades op, når du forbinder hovedtelefonerne med en computer 
via USB-kablet.

Hvis du vil forbinde USB-kablet og deaktivere alle trådløse forbindelser, 
skal du slukke for Bluetooth på dine hovedtelefoner, se side 38.

Sådan bruger du hovedtelefonerne som din computers standardlydenhed

 X Kontrollér, at PXC 550 Wireless er forbundet med computeren via USB-kablet.

 X I Foretrukne eller Kontrolpanel på computeren skal du vælge >>Sennheiser 
PXC 550<< som standardlydenhed (indgang og udgang). 

 X Start afspilningen af musik fra din computer.
Musikken afspilles via PXC 550 Wireless-hovedtelefonerne.

Sennheiser PXC 550
Default Audio Device
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Afspilning af musik

Sådan styrer du musikafspilningen
De følgende musikfunktioner er kun til rådighed, når hovedtelefonerne og din 
enhed er forbundet via Bluetooth eller USB-kablet. Enkelte smartphones eller 
musikafspillere understøtter ikke alle funktioner. 

Afspilning/pausering af musik

 X Klik hurtigt på touchpad’en.

Bevægelse Funktion

1x Afspiller eller sætter 
musik på pause

Smart Pause er en funktion, som gør, at hovedtelefonerne reagerer 
på bevægelser. Disse bevægelser omfatter at tage hovedtelefonerne 
af for at sætte musikken på pause og tage dem på igen for at starte 
musikafspilningen igen.

Smart Pause er inaktiv som fabriksindstilling. For at hovedtelefonerne 
reagerer på disse bevægelser skal du kontrollere, at Smart Pause 
er aktiveret i CapTune. Enkelte smartphones eller musikafspillere 
understøtter ikke denne funktion.

Bevægelse Funktion

Sætter musikken på 
pause

Afspiller musikken
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Afspilning af musik

Afspilning af næste/forrige nummer

 X Swipe hurtigt vandret over touchpad’en.

Bevægelse Funktion

Afspiller det næste nummer 
på playlisten

+ HOLD

Spoler frem i nummeret

Afspiller det forrige nummer 
på playlisten

+ HOLD

Spoler tilbage i nummeret
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Foretager opkald på hovedtelefonerne 

Foretager opkald på hovedtelefonerne 
De følgende opkaldsfunktioner er kun til rådighed, når hovedtelefonerne og 
din enhed er forbundet via Bluetooth eller USB-kablet. Enkelte smartphones 
understøtter måske ikke alle funktioner.

Sådan ringer du op

 X Indtast det ønskede nummer på din smartphone.

Hvis din smartphone ikke automatisk sender opkaldet videre til 
hovedtelefonerne, skal du vælge PXC 550 Wireless som lydkilde på din 
smartphone (se om nødvendigt brugsanvisningen til din smartphone).

Besvarelse/afvisning/afslutning af et opkald

Når du modtager et opkald, hører du ringetonen i PXC 550 Wireless, og LED’en 
blinker hvidt hurtigt. Hvis du afspiller musik, mens du modtager et opkald, 
sættes musikken på pause, indtil du afslutter opkaldet. 

 X Klik tilsvarende på touchpad’en:

Tryk Funktion Signal

1x
Modtager et opkald  

1x
Afslutter et opkald >>Call ended<<

1s
Afviser et opkald >>Call rejected<<

1x 12

Modtager et 
indgående opkald og 
afslutter det aktive 
opkald

2x
HOLD

Sætter opkaldet på 
hold

2x
2

HOLD

1

Modtager et 
indgående opkald 
og sætter et aktivt 
opkald på hold

2x
HOLD

2
1

Skifter mellem 
2 aktive opkald

1s
2 1

Afviser et indgående 
opkald og fortsætter 
det aktive opkald
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Foretager opkald på hovedtelefonerne 

Under opkaldet kan du tænde og slukke for mikrofonens lyde vha. disse swipes.

Bevægelse Funktion Stemmemeddelelse

Slukker for mikrofonens lyd >>Mute on<<

Tænder for mikrofonens lyd >>Mute off<<

Smart Pause er en funktion, som gør, at hovedtelefonerne reagerer på 
bevægelser. Disse bevægelser omfatter at tage hovedtelefonerne af for 
at sætte opkaldet på hold og tage dem på igen for at fortsætte opkaldet.

Smart Pause er inaktiv som fabriksindstilling. For at hovedtelefonerne 
reagerer på disse bevægelser skal du kontrollere, at Smart Pause er 
aktiveret i CapTune. Enkelte smartphones understøtter ikke denne 
funktion.

Bevægelse Funktion

Modtager et opkald

Fortsætter et opkald, 
der var sat på hold

HOLD

Sætter opkaldet på hold

2
HOLD

1

Afviser et indgående 
opkald og holder det 
aktive opkald
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Foretager opkald på hovedtelefonerne 

Overførsel af et opkald til/fra hovedtelefonerne

Når der er blevet foretaget et opkald, kan du overføre opkaldet mellem 
hovedtelefonerne og smartphonen.

 X Klik og hold fingeren på touchpad’en i et sekund.

Tryk Funktion

1s Overfører et opkald fra hovedtelefonerne til 
smartphonen

1s Overfører et opkald fra smartphonen til 
hovedtelefonerne



PXC 550 | 37 

Foretager opkald på hovedtelefonerne 

Kalder op igen

Genkaldsfunktionen skal understøttes af din smartphone eller Bluetooth-enhed 
(med HFP-profil). Denne funktion skal eventuelt aktiveres på din smartphone.

 X Swipe fremad på touchpad’en, og hold fingeren på den. 

Tryk Funktion Stemmemeddelelse

+ HOLD

Ringer op igen til de sidste 
nummer, der blev ringet til

>>redial<<

1x

Annullerer 
genopringningen 

>>redial cancelled<<

Stemmestyringsfunktion
Stemmestyringsfunktionen understøttes kun af Bluetooth-smartphones med 
HFP-profil.

Du kan bruge stemmestyringsfunktionen på et hvilket som helst tidspunkt, 
bortset fra når du afspiller musik eller foretager opkald.

1. Swipe tilbage på touchpad’en, og hold fingeren på den. 

Tryk Funktion Stemmemeddelelse

+ HOLD

Starter 
stemmeopringningen

>>voice dial<<

1x

Annullerer 
stemmeopringningen

2. Sig din stemmekommando, f.eks. >>Ring til Jane<<. 
Bluetooth-smartphonen ringer op til Jane.
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Sådan indstiller du hovedtelefonerne på flytilstand

Sådan indstiller du hovedtelefonerne på 
flytilstand
Det er tilladt at anvende bærbart elektronisk udstyr under taxiing, start 
og landing forudsat, at de er indstillet på flytilstand. Du kan anvende dine 
hovedtelefoner uden at overtræde de civile luftfartsbestemmelser ved at 
deaktivere den trådløse Bluetooth-overførsel.

Du kan indstille hovedtelefonerne på flytilstand på 2 måder:

 – Deaktivér Bluetooth på hovedtelefonerne.

 – Brug lydkablet til at høre musik.

Aktivering/deaktivering af Bluetooth
I situationer, hvor du bare vil lukke flystøjen/omgivelsesstøjen ude under 
flyturen, skal du sikre, at Bluetooth er slukket, og at NoiseGard er tændt. For 
at tænde for NoiseGard helt eller indstille det på adaptiv tilstand, se side 25.

 X Brug Bluetooth-kontakten for at tænde eller slukke for Bluetooth på 
hovedtelefonerne:

 – Tænd for Bluetooth >>I<<, hvis du vil bruge hovedtelefonernes trådløse 
funktioner, som f.eks. parring af andre enheder med hovedtelefonerne 
eller afspilning af musik trådløst.

 – Sluk for Bluetooth >>0<<, hvis den trådløse overførsel er forbudt, f.eks. 
under taxiing, start og landing.

Bluetooth switch
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Sådan indstiller du hovedtelefonerne på flytilstand

Sådan bruger du lydkablet
Der findes 2 forbindelsestilstande, når du bruger lydkablet:

 – Aktiv tilstand - det er den forbindelsestilstand der anvendes, når lydkablet 
anvendes på hovedtelefonerne med tilstrækkelig batteritid.

 – Passiv tilstand - det er den forbindelsestilstand der anvendes, når lydkablet 
anvendes på hovedtelefonerne med fladt batteri. NoiseGard er inaktiv.

Uanset Bluetooth-kontaktens position er Bluetooth slukket, når lydkablet er sat 
i hovedtelefonernes lydindgang. Hvis USB-kablet anvendes, er overførslen via 
USB deaktiveret, og hovedtelefonerne går på flytilstand, når lydkablet sættes i. 

Når du bruger flyets underholdningssystem (IFE), kan lyden fra IFE blive afbrudt 
af vigtige meddelelser fra det offentlige adressesystem (PA). Som regel har 
meddelelserne en meget højere lydstyrke end lyden fra IFE. PXC 550 Wireless-
hovedtelefonerne genkender dette og udjævner lydstyrkehoppet, når lydkilden 
skifter mellem PA- og IFE-systemet. 

Efter meddelelsen fra PA-systemet er hovedtelefonernes lydstyrke fortsat lav. 
Hvis du vil skrue op for lydstyrken for din lyd, skal der indstille lydstyrken på 
IFE-systemet.

Hvis du vil skrue op for lydstyrken på hovedtelefonerne, og lydstyrken ikke 
øges som normalt, skal du genstarte hovedtelefonerne ved at slukke for 
dem og så tænde dem igen.

Sådan bruger du besvare-/afslutte-knappen på lydkablet

Du kan også afspille eller sætte musik på pause ved at trykke på besvare-/
afslutte-knappen på de medfølgende lydkabel. Du kan også foretage, modtage 
og afslutte opkald med denne knap.
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Sådan indstiller du hovedtelefonerne på flytilstand

Sådan bruger du hovedtelefonerne på flytilstand

1. Sæt 2,5 mm jackstikket ind i hovedtelefonernes lydindgang.
Bluetooth slukkes. 

Hvis du afspiller musik i hovedtelefonerne via Bluetooth, og lydkablet 
sættes i, slukkes Bluetooth, og musikken stopper.

2. Sæt 3,5 mm jackstikket i:
 – den smartphones lydudgang

 – flyadapteren, hvis du vil bruge hovedtelefonerne sammen med et IFE-system

FORSIGTIG

Bluetooth kan overføre radiobølger, når lydkablet trækkes ud!

Produktet må kun anvendes i områder, hvor trådløs Bluetooth-
overførsel er tilladt. For at sikre, at Bluetooth-hovedtelefoner 
ikke sender radiobølger, når lydkablet er taget ud, skal de slukke 
for Bluetooth på hovedtelefonerne. For at slukke for Bluetooth, se 
side 38.

Du kan også afspille musik i højere opløsning på flytilstand ved at tilslutte 
dine hovedtelefoner til din computer med det medfølgende USB-kabel. 
Hvis du anvender USB-kablet til at høre musik i omgivelser, hvor trådløs 
Bluetooth-overførsel er forbudt, skal du slukke for Bluetooth på alle 
enheder. 
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Pleje og vedligeholdelse

FORSIGTIG

Væsker kan beskadige produktets elektronik!

Væsker, der trænger ind i produktets hus, kan forårsage kortslutning 
og beskadige elektronikken.

 X Hold alle væsker væk fra dette produkt.

 X Du må ikke anvende opløsningsmidler eller rengøringsmidler.

Udskiftning af ørepuder
Af hygiejnemæssige årsager bør du udskifte ørepuderne af og til. Du kan købe 
reserveørepuder hos din lokale Sennheiser-forhandler.

1. Tryk ørepuden væk med et let træk, indtil den ikke længere sidder på 
ørekopkrogene.

2. Sæt den nye ørepude fast ved at sætte plastbunden til ørepuden i krogen på 
ørekoppen.

3. Træk ørepuden jævnt på i alle sider for at sikre, at ørepudens bund sidder fast 
i alle af ørekoppens hjørner.
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Pleje og vedligeholdelse

Opbevaring og håndtering
For at hovedtelefonerne bevarer en god tilstand og for at undgå afslag og ridser 
skal du opbevare hovedtelefonerne i en bæretaske, når de ikke er i brug eller når 
de bæres rundt.

 X Følg illustrationerne forneden for at folde og opbevare dine hovedtelefoner.

4
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Fjernelse af det genopladelige batteri

FORSIGTIG

Fare for at beskadige produktet!

Under garantiperioden må det genopladelige batteri kun udskiftes af et 
autoriseret Sennheiser-servicecenter, ellers bortfalder garantien.

 X Kontakt dit Sennheiser-servicecenter, hvis det genopladelige batteri 
skal udskiftes eller fjernes. Besøg www.sennheiser.com for at finde en 
Sennheiser-servicepartner i dit land.

Uden for garantiperioden må genopladelige batterier fjernes af ethvert kvalificeret 
servicecenter på passende vis. Anvisninger for kvalificerede servicecentre om, 
hvordan batterierne fjernes, kan fås hos Sennheiser-servicepartneren. 
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Fejlfinding

Fejlfinding

Problem Mulig årsag Mulig løsning Side

Hovedtelefo-
nerne kan ikke 
tændes

Batteriet er fladt Oplad hovedtelefonerne 15

Batteriet er helt afladet/
slidt

Besøg et autoriseret 
Sennheiser-servicecenter for 
at få batteriet udskiftet

43

Intet lydsignal Hovedtelefonerne 
er ikke parret med 
smartphonen

Kontrollér, om 
hovedtelefonerne er parret. 
Udfør om nødvendigt 
parring af hovedtelefonerne 
med smartphonen igen

17

For lav lydstyrke Skru op for lydstyrken 24

Hovedtelefonerne er på 
parringstilstand

Kontrollér, at 
hovedtelefonerne og 
smartphonen er parret 
korrekt

17

Hovedtelefo-
nerne kan ikke 
forbindes

Bluetooth er slukket på 
din smartphone

Tænd for Bluetooth på din 
smartphone

38

Smartphonen er slukket Tænd for smartphonen

Parringen virker ikke Kontrollér, om din 
smartphone understøtter 
HFP eller HSP 
Bluetooth-profil

Hovedtelefo-
nerne reagerer 
ikke, når der 
trykkes på 
knapperne

Hovedtelefonerne 
fungerer ikke korrekt

Genstart hovedtelefonerne 
ved at slukke for dem og 
tænde dem igen. Udfør om 
nødvendigt et reset

46

LED’en blinker, 
mens der 
forbindes

Forbindelsen er ikke 
oprettet

Kontrollér, at afstanden 
mellem hovedtelefonerne 
og smartphonen ikke er over 
20 cm

Kontrollér, at Bluetooth 
er aktiveret på både 
hovedtelefonerne og 
smartphonen

Smartphonen 
kan ikke 
registrere ho-
vedtelefonerne

Bluetooth er slukket på 
hovedtelefonerne

Tænd for Bluetooth på 
hovedtelefonerne

38

Lydkablet er sat 
i lydindgangen 
(hovedtelefonerne er på 
flytilstand)

Træk lydkablet ud

Stemmemed-
delelser, som 
angives i denne 
brugsanvis-
ninger, kan ikke 
høres

Stemmemeddelelse er 
slukket i CapTune

Tænd for stemmemeddelelse 
i CapTune

Hovedtelefo-
nerne reagerer 
ikke på Smart 
Pause-bevæ-
gelser

Smart Pause er 
deaktiveret som 
fabriksindstilling

Aktivér Smart Pause 
i CapTune

Smart Pause er måske 
ikke kompatibelt med 
din musikafspiller

Prøv en anden musikafspiller 
eller streamingapp
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Problem Mulig årsag Mulig løsning Side

Hovedte-
lefonerne 
og smartp-
honen kan 
ikke anvende 
Bluetooth/NFC

Hovedtelefonerne er 
slukkede

Kontrollér, at 
hovedtelefonerne er tændt 
under parringen

17

Smartphonen 
understøtter ikke 
NFC-parring

Par hovedtelefonerne og 
smartphonen manualt vha. 
Bluetooth

19

Hovedtelefonerne 
er på flytilstand, 
eller lydkablet er sat 
i lydindgangen

Tænd for Bluetooth på 
hovedtelefonerne, og/
eller tag lydkablet ud af 
lydindgangen

38, 
39

Bluetooth er slukket på 
hovedtelefonerne

Tænd for Bluetooth på 
hovedtelefonerne

38

Hovedtelefo-
nerne går ikke 
automatisk på 
parringstilstand

Bluetooth er slukket på 
hovedtelefonerne

Tænd for Bluetooth på 
hovedtelefonerne

38

Hovedtelefonerne må 
have været parret 
tidligere med nogle 
enheder

Tryk på effekttilstandsstyre-
knappen i 4 sekunder

19

Hovedtelefo-
nerne går ikke 
på parringstil-
stand efter det 
4-sekunders 
lange tryk på 
effekttilstands-
styreknappen

Bluetooth er slukket på 
hovedtelefonerne

Tænd for Bluetooth på 
hovedtelefonerne

38

Der afspilles musik 
i hovedtelefonerne, eller 
der er et opkald i gang

Genstart hovedtelefonerne 
ved at slukke for dem 
og tænde dem igen. 
Hovedtelefonerne kan ikke 
gå på parringstilstand, når 
der afspilles musik eller 
foretages opkald

Hovedtelefo-
nerne kan ikke 
undertrykke 
omgivelses-
støjen, selv om 
NoiseGard er 
aktiv

Ørepuderne er ikke 
sat korrekt på efter 
udskiftning/fjernelse

Kontrollér, at ørepuderne 
sidder sikkert fast på alle 
hjørner af ørekopperne

41

Lyden stopper, 
når hoved-
telefonerne 
justeres

Smart Pause er 
aktiv, og justeringen 
eller aftagningen af 
hovedtelefonerne 
udløser en 
pausekommando

Kontrollér, at 
hovedtelefonerne sidder 
bekvemt omkring ørerne 
med et let tryk

Deaktivér om nødvendigt 
Smart Pause i CapTune

21

Hvis der opstår et problem, som ikke er angivet i tabellen, eller hvis de angivne 
løsninger ikke virker, skal du kontakte en autoriseret Sennheiser-servicepartner 
for at få hjælp.

Besøg www.sennheiser.com for at finde en Sennheiser-servicepartner i dit land.
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Fejlfinding

Forladelse af Bluetooth-senderækkevidde
Trådløse opkald og streaming er kun muligt inden for din smartphones 
Bluetooth-senderækkevidde Senderækkevidden afhænger meget af 
omgivelsesbetingelserne som f.eks. vægtykkelse, væggens materialer osv. 
I et uhindret område har de fleste smartphones og Bluetooth-enheder en 
senderækkevidde på op til 10 meter.

Hvis hovedtelefonerne forlader smartphonens Bluetooth-sendeområde, 
forringes lydkvaliteten, indtil du hører stemmemeddelelsen >>lost connection... 
phone x disconnected<<. På dette tidspunkt afbrydes forbindelsen helt. Hvis 
du med det samme går tilbage til Bluetooth-sendeområdet, genetableres 
forbindelsen automatisk, og du hører stemmemeddelelsen >>connected<<. 

Reset af hovedtelefonerne
Hvis hovedtelefonerne ikke fungerer korrekt, skal hovedtelefonernes resettes.

1. Sluk for hovedtelefonerne. Se side 23.
2. Tryk på effekttilstandsstyreknappen i 4 sekunder.

Du kan gendanne hovedtelefonernes fabriksindstillinger vha. CapTune.
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Fjernelse af tidligere parrede enheder
Kontrollér, at Bluetooth er tændt på hovedtelefonerne, når denne procedure 
udføres.

1. Genstart hovedtelefonerne ved at slukke dem og tænde for dem igen 
(se siderne 22 og 23).

2. Tryk på effekttilstandsstyreknappen i 4 sekunder.
Du hører signaltoner og stemmemeddelelserne >>phone x disconnected<< 
og >>pairing<<, og LED’erne blinker hvidt efter hinanden.

3. Tryk igen på effekttilstandsstyreknappen i 4 sekunder, indtil du hører 
signaltoner og stemmemeddelelsen >>pairing list cleared<<.
LED’erne blinker hvidt efter hinanden. Hovedtelefonerne er permanent 
afbrudt fra elle enheder og går på parringstilstand.

Effect Mode Control
› power on ‹ 

› power off ‹ 

4s

Effect Mode Control

4s

› pairing list cleared ‹ 
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Specifikationer

Specifikationer
PXC 550 Wireless

Forbindelse med øret around ear

Frekvensovergang 17 Hz - 23 kHz

Transducerprincip Dynamiske, lukkede

Lydtryksniveau (SPL) 110 dB (passiv: 1 kHz/1 V
rms

)

Impedans Aktiv tilstand: 490 Ω
Passiv tilstand: 46 Ω

THD (1 kHz, 100 dB SPL) < 0,5 %
Pick-up-mønstre (talelyd) 3-mikrofons stråleformende retning

Støjundertrykkelse NoiseGard™-hybridteknologi med 
4 pick-up-mikrofoner

Total støjundertrykkelse Op til 30 dB
Indgangseffekt 3,7 VDC, 700 mAh: Indbygget genopladeligt 

litium-polymer-batteri 
5 VDC, 345 mA: USB-opladning

Funktionstid 20 timer (Bluetooth og NoiseGard tændt) 
30 timer (kun NoiseGard tændt, med eller 
uden lydkabel til flytilstand)

Temperaturområde Drift: 0 til 40 °C
Opbevaring: -20 til 60 °C

Relativ fugtighed Drift: 10 til 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring: 10 til 90 %

Opladningstid Ca. 3 timer
Vægt (hovedtelefoner) 227 g

Bluetooth

Version 4.2, klasse 1

Sendefrekvens 2402 MHz til 2480 MHz

Modulationstype GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK

Profiler HSP, HFP, AVRCP, A2DP, DIP

Udgangseffekt 10 mW (maks.)

Codec aptX®

NFC

Frekvens 13,56 MHz

Modulationstype ASK

Udgangseffekt Inden for 500 µV/m
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Varemærker
Sennheiser og NoiseGard™ er varemærker tilhørende Sennheiser electronic 
GmbH & Co. KG.

Adobe, Adobe-logoet og Reader er enten registrerede varemærker eller 
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iPad og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., 
der er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende 
Apple Inc. Varemærket >>iPhone<< anvendes efter licens fra Aiphone K.K.

TIDAL er en service tilhørende Aspiro AB.

Bluetooth-navnet og Bluetooth-varemærkerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. 
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG anvender dette mærke iht. licens. 

aptX-mærket og aptX-logoet er varemærker tilhørende CSR plc eller an af denne 
gruppes virksomheder, og kan være registreret i en eller flere jurisdiktioner.

Android og Google Play er registrerede varemærker tilhørende Google Inc.

N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, 
Inc. i USA og i andre lande. 

Andre produkt- og virksomhedsnavne nævnt i denne brugsanvisning/
sikkerhedsvejledning kan være varemærker eller registrerende varemærker 
tilhørende deres respektive indehavere. 



  

Sennheiser Communications, A/S
Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark 
www.sennheiser.com

Publ. 09/16, A02

  


	Vigtige sikkerhedsanvisninger
	Hovedtelefonerne PXC 550 Wireless
	Pakken indeholder
	Produktoversigt
	Oversigt over hovedtelefonerne
	Oversigt over LED-indikatorerne
	Oversigt over knapper og kontakter
	Oversigt over bevægelsesstyringer
	Oversigt over CapTune

	Sådan kommer du i gang
	Grundlæggende om opladning
	Sådan installerer du CapTune
	Sådan parres hovedtelefonerne
	Justering af hovedbøjlen

	Sådan bruger du hovedtelefonerne
	Sådan tændes hovedtelefonerne
	Sådan slukkes hovedtelefonerne
	Justering af lydstyrke
	Sådan bruges NoiseGard 
	Tænd/sluk for TalkThrough
	Ændring af lydeffekt
	Aktivering/deaktivering af Call Enhancement
	Kontrol af hovedtelefonernes batteritid

	Afspilning af musik
	Trådløs afspilning af musik
	Afspilning af musik med USB-kablet
	Sådan styrer du musikafspilningen

	Foretager opkald på hovedtelefonerne 
	Stemmestyringsfunktion

	Sådan indstiller du hovedtelefonerne på flytilstand
	Aktivering/deaktivering af Bluetooth
	Sådan bruger du lydkablet

	Pleje og vedligeholdelse
	Udskiftning af ørepuder
	Opbevaring og håndtering
	Fjernelse af det genopladelige batteri

	Fejlfinding
	Forladelse af Bluetooth-senderækkevidde
	Reset af hovedtelefonerne
	Fjernelse af tidligere parrede enheder

	Specifikationer
	Varemærker

