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Instruções de segurança importantes

Instruções de segurança importantes
XX Leia

integral e atentamente o presente manual de instruções antes de usar
o produto.
XX Inclua sempre o presente manual de instruções quando entregar o produto
a terceiros.
XX Não utilize produtos visivelmente danificados.
Evitar prejuízos para a saúde e acidentes
XX Proteja a sua audição contra níveis de volume elevados. Se forem
usados auscultadores com níveis de volume elevados durante
longos períodos de tempo, podem ocorrer danos permanentes na audição.
Os auscultadores Sennheiser apresentam uma qualidade excecional a níveis
de volume baixos e médios.
XX Mantenha os auscultadores a uma distância mínima de 10 cm relativamente
a pacemakers cardíacos e desfibriladores implantáveis. Os auscultadores
contêm ímanes que geram um campo magnético que poderá provocar
interferências com pacemakers cardíacos e desfibriladores implantáveis.
XX Mantenha o produto, acessórios e peças da embalagem fora do alcance de
crianças e animais de estimação de modo a evitar acidentes e riscos de asfixia.
XX Não use os auscultadores em ambientes que exijam atenção especial (por ex.,
no trânsito ou ao realizar trabalhos complicados).
XX Desligue a unidade de alimentação da tomada durante trovoadas ou se não
for utilizada durante longos períodos de tempo.
Evitar danos no produto e avarias
XX Para evitar corrosão e deformações, mantenha sempre o produto seco e não
o exponha a temperaturas extremas. A temperatura de funcionamento
normal varia entre 10 e 40 °C.
XX Utilize apenas componentes/acessórios/peças sobressalentes fornecidos ou
recomendados pela Sennheiser.
XX Limpe o produto apenas com um pano seco e suave.
XX Use o produto apenas em ambientes em que seja permitida a transmissão
sem fios Bluetooth®.
XX Utilize o produto com cuidado e guarde-o num ambiente limpo e isento de
poeira.
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Utilização prevista/responsabilidade

Estes auscultadores sem fios foram idealizados para serem utilizados em
dispositivos móveis (por ex., leitores de música portáteis, telemóveis, tablets)
que suportem a comunicação sem fios através de Bluetooth. Os dispositivos
Bluetooth compatíveis incluem aqueles que suportam os seguintes perfis:
Perfil de mãos livres (HFP), Perfil de auscultadores (HSP), Perfil de distribuição
avançada de áudio (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP)
e perfil de ID do dispositivo (DIP).
Considera-se utilização incorreta quando o produto é usado para qualquer
aplicação não prevista nos manuais de instruções e guias do produto associados.
A Sennheiser não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de
utilizações abusivas ou incorretas deste produto e dos seus componentes/
acessórios.
Instruções de segurança para a bateria de polímero de lítio
AVISO
Em casos extremos, a utilização abusiva ou indevida da bateria de polímero de
lítio pode dar origem a:
• explosão
• ignição

• geração de calor ou
• geração de fumo ou gás

Elimine os produtos com baterias recarregáveis incorporadas em
pontos de recolha especiais ou devolva-os ao seu revendedor
especializado.
Utilize apenas baterias recarregáveis e carregadores
recomendados pela Sennheiser.
Carregue os produtos com baterias recarregáveis incorporadas em
locais com temperaturas ambiente entre 10 e 40 °C (+/-5 °C).
Desligue os produtos alimentados a bateria após a utilização.
Quando não usar o produto durante longos períodos de tempo,
recarregue as baterias recarregáveis incorporadas com regularidade
(de três em três meses, aproximadamente).
Não as aqueça a mais de 70 °C, por ex., não as exponha à luz solar
nem as queime.
Não carregue um produto com baterias recarregáveis incorporadas
se o produto estiver visivelmente danificado.

PXC 550 | 3

Os auscultadores PXC 550 Wireless

Os auscultadores PXC 550 Wireless
Os auscultadores PXC 550 Wireless lideram a nova geração de auscultadores de
negócios e de viagem da Sennheiser. Utilizando o padrão sem fios Bluetooth 4.2
mais rápido e eficiente do ponto de vista energético, os auscultadores PXC 550
Wireless estão equipados com diversas funções inovadoras. Uma dessas funções
é a eliminação ativa de ruído Adaptive NoiseGard™ (ANC), uma opção NoiseGard
que varia em intensidade de acordo com o nível de ruído de fundo.
E com a CapTune, as possibilidades tornam-se ainda mais amplas. Tem agora
à sua disposição muitas outras formas de melhorar a sua experiência de audição
com apenas um toque no seu smartphone.
Com os PXC 550 Wireless, alternar entre a música e as chamadas nunca foi tão
fácil e emocionante.
Características
• NoiseGard™ Hybrid ANC para um isolamento perfeito do ruído de fundo e um
excecional desempenho sonoro
• Sistema Adaptive NoiseGard™ ANC para ouvidos sensíveis
• O painel tátil na concha direita permite-lhe controlar a música e as chamadas,
tocando e deslizando com o dedo
• Controlabilidade da aplicação através da CapTune. Personalize a sua
experiência de audição com a CapTune e tire o máximo proveito dos seus
auscultadores
• A função Smart Pause (Pausa Inteligente) permite-lhe reproduzir ou parar
a música colocando ou retirando os auscultadores. Esta função pode ser
ativada na CapTune
• Melhore ainda mais a qualidade da chamada com a função Call Enhancement
(Melhoramento da Chamada). Esta função reproduz a voz do outro lado da
linha de forma natural, dando-lhe a sensação de que está a falar com a pessoa
dentro da mesma sala
• Design circum-auricular fechado com a mais recente tecnologia sem fios
Bluetooth® 4.2, muito eficiente do ponto de vista energético
• Emparelhamento imediato com dispositivos inteligentes através de NFC
• Tecnologia VoiceMax™ com 3 microfones incorporados para comunicação de
voz, para reforçar a qualidade do discurso e atenuar o ruído exterior
• 20 horas de vida útil da bateria com o Bluetooth® e o NoiseGard™ ativos.
30 horas se os auscultadores estiverem ligados através do cabo de áudio e se
apenas o NoiseGard™ estiver ativo
• Auscultadores circum-auriculares compactos, mas ainda assim extremamente
confortáveis
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Bluetooth
Os auscultadores PXC 550 Wireless estão em conformidade com o padrão de
tecnologia Bluetooth 4.2 e são compatíveis com todos os dispositivos Bluetooth
1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 4.1 e 4.2 com os seguintes perfis:
• Perfil de auscultadores (HSP) 1.2 – oferece as funcionalidades básicas
utilizadas pelos auscultadores para interagir com um smartphone com
Bluetooth.
• Perfil de mãos livres (HFP) 1.6 – fornece funcionalidades adicionais em
comparação com o HSP. Se uma função, como o controlo de voz, não for
suportada pelo perfil HSP, o HFP entra em ação.
• Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP) 1.5 – é utilizado para
controlar a música no dispositivo Bluetooth a partir dos auscultadores
(reproduzir, parar, saltar faixa de música, etc.).
• Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP) 1.3 – utilizado por um
dispositivo Bluetooth para transmitir música estéreo de alta qualidade aos
auscultadores.
• Perfil de ID do dispositivo (DIP) 1.3 – utilizado pelos auscultadores para
identificação, como o fabricante, ID do produto, versão do produto, etc.

CapTune

CapTune
A CapTune é uma aplicação de música e de personalização do dispositivo
projetada para otimizar o desempenho dos seus auscultadores PXC 550
Wireless. Instale a CapTune para tirar o máximo partido das funcionalidades dos
seus auscultadores. A CapTune permite-lhe alterar o modo de som para dar mais
ênfase ao discurso ou à clareza da música, ou para melhorar a sua experiência
com chamadas, entre outros. Pode descarregar a CapTune para o seu smartphone
a partir da App Store ou do Google Play.
NFC
Comunicação por campo de proximidade (NFC) é uma tecnologia sem fios de curto
alcance que permite a ligação e a comunicação entre dispositivos eletrónicos que
suportam NFC colocando-os próximos uns dos outros ou com um único toque.
VoiceMax
A tecnologia de múltiplos microfones VoiceMax™ filtra o ruído de fundo.
3 microfones funcionam em sinergia; um para salientar a sua voz e os outros
para eliminar o ruído de fundo.
NoiseGard
O sistema híbrido de eliminação ativa de ruído NoiseGard™ é uma combinação de
2 sistemas de eliminação de ruído compostos por um total de 4 microfones. Dois
microfones com aberturas para o exterior dos auscultadores funcionam como
um sistema de eliminação ativa do ruído de tipo Feed-Forward, que reduz o ruído
na banda de alta frequência, enquanto os outros dois microfones no interior
dos auscultadores funcionam como um sistema de eliminação ativa de ruído
Feed-Back que reduz o ruído na banda de baixa frequência. A combinação destes
2 sistemas de microfone resulta numa ampla redução do ruído, abrangendo uma
banda mais alargada de frequências.
aptX®
Com a codificação de áudio aptX®, pode estar certo de que obtém um som
estéreo cristalino, puro e cheio. Permite-lhe não só ouvir como experienciar
e sentir o som tal como foi criado. Ao utilizar o aptX®, a tecnologia Bluetooth
pode agora oferecer uma qualidade de áudio sem fios indistinguível das ligações
com fios da mais elevada qualidade.
TalkThrough
A função TalkThrough nos PXC 550 Wireless permite-lhe comunicar com outras
pessoas sem ter de retirar os auscultadores. Quando a função TalkThrough
está ativa, microfones de qualidade profissional instalados no exterior dos
auscultadores captam sinais acústicos nas proximidades, permitindo que a voz
da outra pessoa passe através dos auscultadores.
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O pacote inclui
Auscultadores

Bolsa de transporte

Cabo de áudio com botão para atender/
terminar chamadas
(conector jack de 2,5 mm e 3,5 mm)

Cabo USB com conector micro USB

Adaptador de voo

Adaptador de 3,5 mm para 6,3 mm

Quick guide

Instruções resumidas

Safety guide

Instruções de segurança (com folha de informações sobre
conformidade)

Pode encontrar uma lista de acessórios em www.sennheiser.com. Para
informações sobre fornecedores, entre em contacto com o seu parceiro
Sennheiser: www.sennheiser.com> «Parceiro de Vendas».
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Vista geral do produto
Vista geral dos auscultadores
Right R

1

2

3
4

7

Right R

see 6
Left L

5
6

9
Right R

0 00

0

8

1 Aro dos auscultadores

7 Interruptor para ligar/
desligar o Bluetooth

2 Almofadas

8 Painel tátil (concha direita)

3 Conchas

9 Entrada áudio

4 Microfones ANC (4 unid.)

0 Entrada micro USB

5 Painel NFC

A Indicação LED

6 Microfones para voz (3 unid.)

B Botão Effect Mode Control
(Controlo do Modo de Efeito)
C Interruptor de controlo NoiseGard/
ANC

PXC 550 | 7

Vista geral do produto

Vista geral dos pictogramas
Pictogramas para os toques com o dedo no painel tátil
Pictograma

1x

Significado
Toque uma vez e retire o dedo imediatamente

2x

Toque duas vezes e retire o dedo imediatamente

2s

Toque e mantenha pressionado durante 2 segundos

Pictogramas para os LED
Pictograma

Significado
Uma luz fosca indica que o LED está a piscar

2s

5s

3x

Uma luz nítida indica que o LED está aceso
permanentemente
O LED pisca x vezes em x segundos
Exemplo: O LED pisca 3 vezes em 2 segundos
O LED pisca continuamente durante x segundos
Exemplo: O LED pisca continuamente durante
5 segundos
Os LED piscam continuamente em sequência
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Vista geral dos indicadores LED
Indicações LED durante o funcionamento
LED

Significado
Os auscultadores ligam-se
0.55s

0.55s

0.55s

0.55s

3x

O emparelhamento com um dispositivo foi
bem-sucedido

3x

Os auscultadores desligam-se

3x

Os auscultadores estão desconectados do
dispositivo

3x

Os dispositivos emparelhados foram removidos
permanentemente dos auscultadores
Os auscultadores encontram-se em modo de
emparelhamento

Indicações LED durante chamadas
LED

Significado
2s

2s

3x

Receção de chamada

3x

Receção de chamada com a bateria quase
esgotada

O pictograma «i»
As notas assinaladas com o pictograma «i» fornecem informações úteis
sobre a utilização dos auscultadores.
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Vista geral dos botões e interruptores
Interruptor de controlo NoiseGard/ANC
Posição

Função

Página

A função NoiseGard está desligada

25

A função NoiseGard está ligada

25

A função NoiseGard está no modo Adaptive
(modo adaptativo)

25

Botão Effect Mode Control (Controlo do Modo de Efeito)
Premir

Função

Página

1x

Leva-o para o efeito sonoro seguinte
(exceto se estiver a fazer chamadas)

27

1x

Ativa/desativa a função Call Enhancement
(Melhoramento da Chamada) para chamadas
mais confortáveis

28

Alerta-o sobre o modo de efeito sonoro ativo
(durante a reprodução/transmissão áudio)

27

4s

Ativa o modo de emparelhamento manual via
Bluetooth

19

4s

Interruptor para ligar/desligar o Bluetooth
Posição
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Função

Página

O Bluetooth está ativo

38

O Bluetooth está inativo

38

Vista geral do produto

Vista geral dos controlos por gestos
Controlos por gestos básicos
Ligar

Desligar

Controlos por gestos no painel tátil
Toque uma vez no painel tátil

Toque duas vezes no painel tátil

1x

2x

Toque e mantenha pressionado
durante 2 segundos

2s

Toque e mantenha pressionado
durante 3 segundos

3s

Deslizar horizontalmente

Deslizar verticalmente

Deslizar horizontalmente e manter

Deslizar verticalmente e manter

+ HOLD

+ HOLD

+ HOLD

+ HOLD
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Vista geral da CapTune

CapTune

A CapTune é uma aplicação de música e de personalização do dispositivo
projetada para otimizar o desempenho dos seus auscultadores PXC 550 Wireless.
A aplicação permite-lhe controlar as funções e o som dos auscultadores a partir
do seu smartphone. Com a CapTune, poderá realizar, por exemplo, as seguintes
operações:
• Controlar e visualizar conteúdos multimédia suportados
• Reproduzir serviços de transmissão de música, tais como o TIDAL, diretamente
na CapTune
• Personalizar e otimizar o som dos seus auscultadores com diferentes modos
de efeito sonoro
• Ajustar a função NoiseGard ao seu nível de conforto
• Alterar mensagens áudio
• Ativar a função Call Enhancement (Melhoramento da Chamada) para
chamadas mais inteligíveis e confortáveis
• Reproduzir/parar música ou atender/terminar chamadas instantaneamente
com a função Smart Pause (Pausa Inteligente)
• Visualizar a carga de bateria restante dos auscultadores
A apresentação da aplicação pode variar em função do dispositivo e do sistema
operativo utilizados.
Ecrã de exemplo

Funções
Leitor de música
• Conteúdos multimédia locais
• Serviços de transmissão
• Listas de reprodução

Funções especiais dos PXC 550 Wireless
• Parâmetros NoiseGard ajustáveis
• Call Enhancement (Melhoramento
da Chamada)
• Smart Pause (Pausa Inteligente)
• Alterar mensagens áudio
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Ecrã de exemplo

Funções
Ajustes do som
• Equalizador
• Predefinições
• SoundCheck
• Selecionar e configurar os modos de
efeito sonoro (apenas PXC 550 Wireless)

Perfis
• Personalizar as definições dos perfis
• Recarregar com um clique as listas de
reprodução configuradas anteriormente
e as definições de som adaptadas
a aplicações específicas, tais como
desportos

Apesar de os PXC 550 Wireless estarem otimizados para a utilização
com a CapTune, continua a poder reproduzir conteúdos de outros
leitores de música/aplicações de transmissão como sempre. Se utilizar
outros leitores de música ou aplicações, a CapTune transforma-se
simplesmente numa definição de som e num controlo remoto para os
auscultadores PXC 550 Wireless.
Vista geral das mensagens áudio
Na predefinição de fábrica, as mensagens de voz estão ativas em inglês.
Com a CapTune, pode usar a voz e/ou sons como mensagem de resposta ao
realizar uma ação. Se as mensagens de voz estiverem ativas, poderá substituir
o idioma predefinido por qualquer um dos seguintes idiomas suportados:
–– Alemão
–– Francês
–– Espanhol
–– Chinês (mandarim)
–– Japonês
–– Russo
–– Coreano
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Começar a utilizar
Os passos seguintes partem do princípio de que os auscultadores acabaram de
ser retirados da embalagem ou que as funções dos auscultadores não foram
melhoradas utilizando a CapTune.
A resposta dos auscultadores aos procedimentos especificados neste manual de
instruções poderá sofrer alterações se algumas funções tiverem sido ativadas
ou desativadas na CapTune.

Conceitos básicos de carregamento
*

*

*

* Accessories not included.

3h

Um ciclo de carregamento completo demora cerca de 3 horas. Antes de utilizar os
auscultadores pela primeira vez, carregue-os durante um ciclo de carregamento
completo sem interrupção.
Durante o carregamento, o indicador LED acende-se, tal como descrito na
tabela seguinte. Quando a carga da bateria diminui para um nível baixo, uma
mensagem de voz pede-lhe que recarregue os auscultadores.
É recomendável recarregar os auscultadores utilizando apenas o cabo USB
fornecido. Se recarregar os auscultadores utilizando um adaptador de
alimentação USB externo, é recomendável que utilize um adaptador com uma
potência de saída nominal de 500 mA ou superior.
Pode continuar a ouvir música ou a fazer chamadas no seu smartphone,
utilizando o Bluetooth, enquanto carrega os auscultadores.
Indicação LED

Significado
A bateria está quase vazia
(menos de 2 % carregada)
A bateria está cerca de 2-20 % carregada
A bateria está cerca de 20-40 % carregada
A bateria está cerca de 40-60 % carregada
A bateria está cerca de 60-80 % carregada
A bateria está mais de 80 % carregada
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Carregar os auscultadores
Pode carregar os auscultadores independentemente de estes estarem ligados
ou desligados.
1. Ligue o conector micro USB do cabo de carregamento à entrada micro USB dos
auscultadores.
2. Ligue o conector USB à porta USB do seu computador. Se estiver a utilizar
um adaptador de alimentação externo, ligue o conector USB ao adaptador
de alimentação ou ao adaptador USB para carregador de isqueiro e ligue-o
à fonte de alimentação.
Os LED piscam/acendem, dependendo da carga da bateria dos auscultadores.
CHARGING TIME

3h

*

*

*

* Accessories not included.

Para um carregamento mais rápido, carregue os auscultadores quando
estes estiverem desligados. Para mais informações sobre como
reproduzir música utilizando o cabo USB, consulte a página 31.

PXC 550 | 15

Começar a utilizar

Instalar a CapTune

CapTune

Para tirar o máximo partido de todas as funções dos seus auscultadores PXC 550
Wireless, instale a aplicação gratuita CapTune a partir da App Store ou do Google
Play.
XX

Descarregue a aplicação a partir da App Store ou do Google Play. Opcionalmente,
dependendo do seu smartphone, poderá ler o seguinte código QR.

iPhone

CapTune

Android

CapTune

Ligue o seu smartphone aos auscultadores PXC 550 Wireless via Bluetooth
(ver página 17).
XX Inicie a CapTune.
A CapTune reconhece os PXC 550 Wireless e ativa as funções compatíveis com
os seus auscultadores.

XX
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Emparelhar os auscultadores
ATENÇÃO
Perigo de avaria!
As ondas de rádio transmitidas pelos telemóveis podem afetar
o funcionamento de dispositivos sensíveis e desprotegidos.
XX

Efetue chamadas com os auscultadores apenas em locais onde
o Bluetooth é permitido.

Para emparelhar os seus auscultadores com um dispositivo Bluetooth, pode
utilizar a função NFC ou a função de pesquisa Bluetooth. Para que a ligação entre
os auscultadores e o dispositivo Bluetooth possa ser estabelecida, o Bluetooth
tem de estar ativo tanto nos auscultadores como no dispositivo.
Os auscultadores PXC 550 Wireless estão em conformidade com o padrão
Bluetooth 4.2. Para que os dados possam ser transmitidos sem fios via
Bluetooth, terá de emparelhar os auscultadores com um dispositivo compatível
com Bluetooth que suporte os seguintes perfis:
Perfil de mãos livres (HFP)
XX Perfil de auscultadores (HSP)
XX Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP)
XX Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP)
XX Perfil de ID do dispositivo (DIP)
Quando ligar os auscultadores pela primeira vez, eles passam automaticamente
para o modo de emparelhamento. Se os auscultadores já tiverem sido
emparelhados com alguns dispositivos, quando ligados, eles tentam conectar-se
automaticamente aos dois últimos dispositivos Bluetooth conectados. Os
auscultadores podem guardar os perfis de conexão de até oito dispositivos
Bluetooth com os quais foram emparelhados.
XX

Se emparelhar os auscultadores com um nono dispositivo Bluetooth, o perfil
de ligação guardado do dispositivo Bluetooth menos utilizado será substituído.
Se pretender restabelecer uma ligação com o dispositivo Bluetooth substituído,
terá de emparelhar novamente esse dispositivo com os auscultadores.
Pode emparelhar os auscultadores instantaneamente com o seu dispositivo se
o dispositivo suportar a função NFC.
paired +
connected
paired
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Emparelhar os auscultadores com um dispositivo Bluetooth utilizando
a função NFC
As secções que se seguem descrevem, recorrendo a um smartphone como
exemplo, como emparelhar os seus auscultadores PXC 550 Wireless com um
dispositivo Bluetooth utilizando a função NFC. Se as instruções fornecidas não
funcionarem no seu dispositivo, proceda conforme o descrito no manual de
instruções do dispositivo.
Ligue os auscultadores e certifique-se de que o Bluetooth está ativo nos
auscultadores ao realizar este processo.
1. Ative a função NFC no seu smartphone.
2. Coloque o smartphone perto do painel NFC na concha esquerda dos
auscultadores.
Os LED piscam sequencialmente a branco e ouve a mensagem de voz
«pairing». Os auscultadores encontram-se em modo de emparelhamento.
Neste momento, se decidir cancelar o emparelhamento, prima o botão
Effect Mode Control uma vez. Ouvirá a mensagem de voz «pairing
cancelled» depois de alguns segundos.
3. Clique em «Yes» se a caixa de diálogo de confirmação do emparelhamento for
apresentada no ecrã do seu smartphone (este passo pode variar consoante
o seu smartphone).
Se o emparelhamento tiver sido bem-sucedido, ouvirá a mensagem de voz
«connected». O LED pisca a branco 3 vezes.

Left L
Menu

Menu NFC on

NFC off

NFC off

scan

› power on ‹
› pairing ‹

Connect to Bluetooth device?
Yes
No
› connected ‹

3X

Se não for estabelecida nenhuma ligação, ouvirá a mensagem de voz
«no device found». Depois de tentar estabelecer uma ligação durante
5 minutos, o modo de emparelhamento termina e os auscultadores
regressam ao estado desconectado. Reinicie os auscultadores, desligando-os
e ligando-os novamente, e repita o processo de emparelhamento.
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Emparelhar os auscultadores com um dispositivo Bluetooth
Assegure-se de que os auscultadores se encontram na área de alcance do seu
smartphone (20 cm) e que o Bluetooth está ativo nos auscultadores ao realizar
este procedimento.
1. Ligue os auscultadores (ver página 22).
–– Se emparelhar os auscultadores com o dispositivo pela primeira vez, eles
passam automaticamente para o modo de emparelhamento.
–– Se os auscultadores não passarem automaticamente para o modo de
emparelhamento, prima o botão Effect Mode Control durante 4 segundos
até ouvir sons e a mensagem de voz «pairing».
O LED pisca a branco sequencialmente. Os auscultadores encontram-se em
modo de emparelhamento.
2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.
3. No seu smartphone, inicie a procura de dispositivos Bluetooth.
São apresentados todos os dispositivos Bluetooth nas proximidades do seu
smartphone.
4. A partir da lista dos dispositivos Bluetooth encontrados, selecione «PXC 550».
Se necessário, introduza o código PIN predefinido «0000».
Se o emparelhamento tiver sido bem-sucedido, ouvirá as mensagens de voz
«pairing successful» e «phone x connected». O LED pisca a branco 3 vezes.
› power on ‹
› pairing ‹

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off
20 cm

Menu
Add device

PXC 550

PXC 550

Keyword: 0000

› connected ‹

3X

Se não for estabelecida nenhuma ligação, ouvirá a mensagem de voz
«no device found». Depois de tentar estabelecer uma ligação durante
5 minutos, o modo de emparelhamento termina e os auscultadores
regressam ao estado desconectado. Reinicie os auscultadores, desligando-os
e ligando-os novamente, e repita o processo de emparelhamento.
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Desconectar os auscultadores de um dispositivo Bluetooth
XX Desative o Bluetooth no seu smartphone.
Os auscultadores são desconectados do smartphone e ouvirá a mensagem de
voz «phone x disconnected». Os auscultadores procuram então dispositivos
anteriormente emparelhados. Se não for encontrado nenhum dispositivo, ouve
a mensagem de voz «no device found» após alguns minutos.
› disconnected ‹

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off
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Ajustar o aro dos auscultadores
Para obter uma boa qualidade de som e o melhor conforto de utilização possível,
pode ajustar a posição da almofada no aro dos auscultadores, adequando-a
melhor ao tamanho da sua cabeça.
Coloque os auscultadores de forma a que o aro fique bem assente sobre
a cabeça.
XX Ajuste a posição das almofadas, movendo as conchas para cima e para baixo
na zona de ajuste do aro dos auscultadores até:
–– as suas orelhas ficarem confortavelmente cobertas pelas almofadas,
–– sentir uma pressão suave e uniforme à volta das orelhas,
–– estar garantido um ajuste perfeito do aro na cabeça.
XX
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Utilizar os auscultadores
Ligar os auscultadores
AVISO
Perigo devido a níveis de volume elevados!
Ouvir com níveis de volume elevados durante períodos prolongados
de tempo pode provocar danos permanentes na audição.
Antes de colocar os auscultadores, ajuste o volume para um nível
reduzido.
XX Não se exponha continuamente a níveis de volume elevados.
XX

1. Desdobre as conchas afastando-as do aro.
2. Rode as conchas para fora até ouvir um clique em ambas as articulações.
–– Se o Bluetooth estiver ativo nos auscultadores, ouvirá as mensagens de
voz «power on» e «phone x connected» após alguns segundos.
–– Se o Bluetooth estiver desativado nos auscultadores, ouvirá a mensagem
de voz «power on». Insira o cabo USB ou de áudio, se necessário.

1

2

› power on ‹

!

ck

Cli

Se o Bluetooth estiver ativo e os auscultadores não conseguirem encontrar
um smartphone emparelhado dentro de alguns minutos, ouvirá
a mensagem de voz «no device found». O primeiro LED pisca a branco.
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Desligar os auscultadores

0.55s

3x

1. Pegue nos auscultadores de forma a que a mão esquerda segure a concha
direita e a mão direita a concha esquerda.
2. Rode as conchas para dentro até ouvir um clique em ambas as articulações
e o painel tátil ficar virado para si.
Ouvirá a mensagem de voz «power off» após alguns segundos. O primeiro
LED pisca a vermelho 3 vezes.
O ponto vermelho apresentado na articulação da concha direita indica
também que os auscultadores estão desligados.

2

1

R

› power off ‹

L
!

ck

Cli
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Ajustar o volume
AVISO
Perigo devido a níveis de volume elevados!
Ouvir com níveis de volume elevados durante períodos prolongados
de tempo pode provocar danos permanentes na audição. Alternar
entre fontes de áudio pode causar aumentos do volume extremos
que podem danificar permanentemente a audição.
Antes de colocar os auscultadores e de alternar entre fontes de
áudio, ajuste o volume para um nível reduzido.
XX Não se exponha continuamente a níveis de volume elevados.
XX

Pode ajustar o volume para a música, mensagens de voz, sons e chamadas
telefónicas.
Se estiver a ouvir música ou a fazer uma chamada, deslize o dedo para cima
ou para baixo sobre o painel tátil para aumentar ou diminuir o volume da
música ou das chamadas.
XX Se estiver no modo inativo, ou seja, se não estiver a ouvir música nem a fazer
chamadas, deslize o dedo para cima ou para baixo sobre o painel tátil para
aumentar ou diminuir o volume das mensagens de voz e dos sons.
XX

Gesto

Função

Aumenta o volume

Diminui o volume

A extensão do deslize determina o incremento do ajuste. Por exemplo, um
deslize curto com o dedo sobre o painel tátil ajusta o volume em incrementos
mais pequenos. Um deslize mais longo sobre o painel tátil ajusta o volume
em incrementos maiores. Quando atingir o volume máximo ou mínimo, ouvirá
a mensagem de voz «volume max» ou «volume min», respetivamente.
Ao desligar os auscultadores, os níveis de volume muito elevados são repostos
para um nível moderado para proteger os seus ouvidos quando voltar a ligar os
auscultadores.
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Utilizar a função NoiseGard
Pode ativar ou desativar a função NoiseGard se os seus auscultadores estiverem
ligados ao smartphone via Bluetooth, cabo USB ou cabo de áudio (partindo do
princípio de que a bateria tem carga suficiente). Se estiver num ambiente ruidoso
e desejar ter o seu próprio espaço tranquilo, pode utilizar os auscultadores
por si só, sem cabo e desconectados de qualquer dispositivo, beneficiando
simplesmente da função NoiseGard.
Os PXC 550 Wireless permitem uma excelente atenuação do ruído de fundo
utilizando a tecnologia exclusiva NoiseGard da Sennheiser. Os PXC 550 Wireless
estão também equipados com a função Adaptive NoiseGard. Quando a função
Adaptive NoiseGard está ativa, a eliminação ativa do ruído depende da
intensidade do ruído de fundo. Com a Adaptive NoiseGard, a eliminação ativa do
ruído pode ser mais forte se o ruído de fundo for elevado ou mais fraca se o ruído
de fundo for reduzido.
Ativar a função NoiseGard em diferentes modos
XX Indica que a NoiseGard está desligada.
XX

Indica que a NoiseGard está ligada.
A função NoiseGard atenua o ruído de fundo ao máximo.

XX

Indica que a NoiseGard está ligada no modo Adaptive (modo adaptativo).
A função NoiseGard reduz o ruído de fundo em função da intensidade do
ruído.
Se colocar a função NoiseGard no modo Adaptive, poderá controlar
a dimensão da eliminação do ruído NoiseGard na CapTune.
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Ligar/desligar a função TalkThrough
A função TalkThrough permite-lhe comunicar com outras pessoas sem ter de
retirar os auscultadores, mesmo que a função NoiseGard esteja ligada.
Para ligar e desligar a função TalkThrough enquanto ouve música:
XX

Dê dois toques rápidos no painel tátil.
A função TalkThrough é ativada.
–– Se estiver a ouvir música utilizando o Bluetooth ou o cabo USB, a música
pára.
–– Se estiver a ouvir música utilizando o cabo de áudio, o som da música
é desativado.

2x

hey!

hi!

hello!
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Alterar o efeito sonoro
A função do modo de efeito sonoro é ativada automaticamente quando os
auscultadores e o smartphone são conectados através de Bluetooth ou do cabo
USB.
Pode usar o botão Effect Mode Control para melhorar a qualidade áudio, de
acordo com o género ou a categoria.
Efeito sonoro

Significado

Off

O modo de efeito está desligado.
Para um entretenimento mais emocionante. O melhor para
filmes.
Para uma maior sensação espacial. O melhor para música.
Para uma inteligibilidade mais elevada. O melhor para
podcasts ou audiolivros.

Movie
Club
Speech

Existe outro efeito sonoro que não está disponível para seleção por
predefinição. O modo «Director» personalizável tem de ser configurado na
CapTune para estar disponível para seleção quando utilizar os auscultadores
da vez seguinte.
Alterar ou verificar o efeito sonoro

› Off ‹

Para alterar ou verificar o efeito sonoro:
› Movie ‹

› Club ‹

XX

Prima o botão Effect Mode Control.
Passará para o efeito sonoro seguinte. Ouve uma mensagem de voz que
indica o efeito sonoro ativado.
–– «Effect Mode Club»
–– «Effect Mode Movie»
–– «Effect Mode Speech»
–– «Effect Mode Off»

XX

Prima o botão Effect Mode Control e mantenha-o premido durante cerca de
4 segundos.
Ouvirá sons e uma mensagem de voz que indica o efeito sonoro ativado.

› Director ‹

› Speech ‹

Personalizar um efeito sonoro (modo Director)
O modo «Director» é um efeito sonoro adicional que só pode ser ativado a partir
da CapTune. Este modo permite-lhe criar um efeito sonoro personalizado,
alterando os melhoramentos de som como o Boost (reforço), Spatial (espacial),
Reverberation (reverberação) e DLC (conteúdo para download).
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Ativar e desativar a função Call Enhancement
(Melhoramento da Chamada)
Call Enhancement é uma função de melhoramento da voz que utiliza a tecnologia
VoiceMax™ da Sennheiser. A função Call Enhancement reproduz as chamadas
de voz de forma natural, dando-lhe a sensação de que está a falar com outra
pessoa dentro da mesma sala e não do outro lado da linha.
Pode ativar ou desativar a função Call Enhancement durante as chamadas se
os auscultadores e o smartphone estiverem ligados via Bluetooth ou cabo USB.

1x
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XX

Durante uma chamada, prima o botão Effect Mode Control.
A Call Enhancement é alternada entre ligada e desligada.

XX

Durante uma chamada, prima o botão Effect Mode Control e mantenha-o
premido durante cerca de 4 segundos.
Ouvirá uma mensagem de voz que indica o estado atual da Call Enhancement.
Também pode ativar ou desativar a função Call Enhancement na CapTune.

Utilizar os auscultadores

Verificar a carga da bateria dos auscultadores
Pode verificar a carga restante da bateria a qualquer momento, exceto quando
está a ouvir música ou a fazer chamadas.
XX

Toque no painel tátil e mantenha pressione durante cerca de 4 segundos.
Ouvirá sons e uma mensagem de voz que indica a carga restante da bateria.
Os LED piscam/acendem, dependendo do nível da carga da bateria.

4s

LED

Significado

Mensagem de voz

5s

A bateria está quase vazia
(menos de 2 % carregada)

5s

A bateria está cerca de 2-20 %
carregada

«Less than 20% battery left»

5s

A bateria está cerca de 20-40 %
carregada

«More than 20% battery left»

5s

A bateria está cerca de 40-60 %
carregada

«More than 40% battery left»

5s

A bateria está cerca de 60-80 %
carregada

«More than 60% battery left»

A bateria está mais de 80 % carregada

«More than 80% battery left»

5s

«Recharge headset»

Também pode consultar a carga da bateria dos auscultadores na
CapTune ou diretamente no ecrã inicial do seu smartphone.
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Reproduzir música
Pode ouvir música utilizando o Bluetooth ou o cabo USB ou de áudio.

Reproduzir música sem fios
Se a sua fonte de áudio suportar o codec de áudio aptX®, os PXC 550 Wireless
reproduzem a sua música automaticamente sem fios numa qualidade áudio
aptX® impressionante. Se a sua fonte de áudio não suportar aptX®, os PXC 550
Wireless reproduzem a sua música com a qualidade áudio normal.
Para emparelhar os seus auscultadores com o smartphone, consulte
a página 17.
XX Ouça música no seu smartphone.
A música é reproduzida através dos auscultadores PXC 550 Wireless.
XX
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Ouvir música utilizando o cabo USB
Com o cabo USB fornecido conectado, poderá reproduzir conteúdos áudio a partir
do seu computador, diretamente através dos auscultadores PXC 550 Wireless.
A bateria carrega automaticamente quando ligar os auscultadores a um
computador através do cabo USB.
Se quiser ligar o cabo USB e desativar todas as conexões sem fios,
desative o Bluetooth nos seus auscultadores. Ver página 38.

Default Audio Device
Sennheiser PXC 550

Utilizar os auscultadores como dispositivo áudio predefinido do seu
computador
XX Certifique-se de que os PXC 550 Wireless estão ligados ao computador através
do cabo USB.
XX A partir das Preferências de Sistema ou do Painel de Controlo do seu
computador, selecione «Sennheiser PXC 550» como dispositivo áudio
predefinido (entrada e saída).
XX Inicie a reprodução de música a partir do computador.
A música é reproduzida através dos auscultadores PXC 550 Wireless.
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Controlar a reprodução de música
As funções de música seguintes só estão disponíveis quando os auscultadores
e o seu dispositivo forem conectados via Bluetooth ou utilizando um cabo
USB. Alguns smartphones ou leitores de música poderão não suportar todas as
funções.
Reproduzir/parar música
XX Dê um toque rápido no painel tátil.
Gesto

Função
Reproduz ou pára
a música

1x

A Smart Pause (Pausa Inteligente) é uma função que permite que os
auscultadores respondam a gestos. Estes gestos incluem: retirar os
auscultadores para parar a música e voltar a colocar os auscultadores
para retomar a reprodução da música.
Na predefinição de fábrica, a Smart Pause está desativada. Para que os
auscultadores respondam a estes gestos, assegure-se de que a Smart
Pause está ativa na CapTune. Alguns smartphones ou leitores de música
poderão não suportar esta função.
Gesto

Função

Pára a música

Volta a reproduzir
a música
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Reproduzir a faixa seguinte/anterior
XX Deslize rapidamente o dedo sobre o painel tátil, horizontalmente.
Gesto

Função

Reproduz a faixa seguinte da lista de
reprodução

+ HOLD

Avança a faixa rapidamente

Reproduz a faixa anterior da lista de
reprodução

+ HOLD

Recua a faixa
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Fazer chamadas nos auscultadores
As funções de chamada seguintes só estão disponíveis se os auscultadores
e o smartphone estiverem conectados via Bluetooth ou utilizando um cabo USB.
Alguns smartphones poderão não suportar todas as funções.
Efetuar uma chamada
XX Marque o número desejado no seu smartphone.
Se o seu smartphone não transferir as chamadas automaticamente para os
auscultadores, selecione os PXC 550 Wireless como fonte de áudio no seu
smartphone (consulte o manual de instruções do seu smartphone, se
necessário).
Atender/rejeitar/terminar uma chamada
Quando receber uma chamada, ouvirá o toque de chamada nos PXC 550 Wireless
e o LED pisca rapidamente a branco. Se estiver a ouvir música quando receber
uma chamada, a música é interrompida até terminar a chamada.
XX

Toque no painel tátil da forma correspondente:

Premir

Função

Sinal
Atende uma chamada

1x

Termina uma chamada «Call ended»
1x

Rejeita uma chamada
1s

1x

1

2

Coloca a chamada em
espera

2x
HOLD

2x

2x

2

2
HOLD

1s
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2

Atende uma chamada
e termina a chamada
ativa

1
HOLD

1

1

Atende uma chamada
e coloca uma chamada
ativa em espera
Alterna entre
2 chamadas ativas
Rejeita uma chamada
nova e continua
a chamada ativa

«Call rejected»

Fazer chamadas nos auscultadores

Enquanto estiver numa chamada, pode ativar ou desativar o som do microfone
recorrendo a estes gestos de deslize.
Gesto

Função

Mensagem
de voz

Desativa o som do microfone

«Mute on»

Ativa o som do microfone

«Mute off»

A Smart Pause (Pausa Inteligente) é uma função que permite que os
auscultadores respondam a gestos. Estes gestos incluem: retirar os
auscultadores para colocar uma chamada em espera e voltar a colocar os
auscultadores para retomar a chamada.
Na predefinição de fábrica, a Smart Pause está desativada. Para que os
auscultadores respondam a estes gestos, assegure-se de que a Smart
Pause está ativa na CapTune. Alguns smartphones ou softphones
poderão não suportar esta função.
Gesto

Função
Atende uma chamada
Retoma uma chamada
em espera

Coloca a chamada em
espera

HOLD

2

1

Rejeita uma chamada
e retém a chamada ativa

HOLD
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Transferir uma chamada para os/dos auscultadores
Depois de estabelecida a ligação, pode transferir a chamada entre os
auscultadores e o smartphone.
XX

Toque no painel tátil e pressione durante um segundo.

Premir
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Função

1s

Transfere uma chamada dos auscultadores
para o smartphone

1s

Transfere uma chamada do smartphone para
os auscultadores

Fazer chamadas nos auscultadores

Remarcar
A função de remarcação deve ser suportada pelo seu dispositivo Bluetooth
ou smartphone (com o perfil HFP). Esta função pode ter de ser ativada no seu
smartphone.
XX

Deslize o dedo para a frente sobre o painel tátil e mantenha pressionado.

Premir

Função

Mensagem de voz

+ HOLD

Remarca o último número
marcado

«redial»

Cancela a remarcação

«redial cancelled»

1x

Função de controlo de voz
A função de controlo de voz só é suportada por smartphones Bluetooth com
perfil HFP.
Pode utilizar a função de controlo de voz a qualquer momento, exceto quando
está a ouvir música ou a fazer chamadas.
1. Deslize o dedo para trás sobre o painel tátil e mantenha pressionado.
Premir

Função

Mensagem
de voz

+ HOLD

Inicia a marcação por voz

«voice dial»

1x

Interrompe a marcação por voz

2. Enuncie o seu comando de voz, como «Call Jane».
O smartphone com Bluetooth marca o número de telefone da Jane.
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Configurar os auscultadores para o modo
de voo
Durante a rolagem, a descolagem e a aterragem, a utilização de dispositivos
móveis eletrónicos é permitida, partindo do princípio de que estes se encontram
no modo de voo. Poderá utilizar os seus auscultadores sem infringir quaisquer
regulamentos de aviação civil desativando a transmissão sem fios por Bluetooth.
Existem 2 formas de colocar os auscultadores no modo de voo:
–– Desative o Bluetooth nos auscultadores.
–– Utilize o cabo de áudio para ouvir música.

Bluetooth switch

Ativar e desativar o Bluetooth
Nos casos em que desejar apenas bloquear o ruído de fundo/do avião durante
o voo, certifique-se de que o Bluetooth está desativado e a função NoiseGard
ligada. Para ligar a função NoiseGard na sua totalidade ou colocá-la no modo
Adaptive, consulte a página 25.
XX
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Utilize o botão Bluetooth para ativar ou desativar o Bluetooth nos
auscultadores:
–– Ative o Bluetooth «I» se desejar utilizar as funções sem fios dos
auscultadores, por exemplo, o emparelhamento de outro dispositivo com
os auscultadores ou a reprodução de música sem fios.
–– Desative o Bluetooth «0» se a transmissão sem fios for limitada, por
exemplo, durante a rolagem do avião, a descolagem e a aterragem.

Configurar os auscultadores para o modo de voo

Utilizar o cabo de áudio
Existem 2 modos de conexão quando utiliza o cabo de áudio:
–– Modo Ativo - o modo de ligação quando o cabo de áudio é utilizado nos
auscultadores com uma carga de bateria suficiente.
–– Modo Passivo - o modo de ligação quando o cabo de áudio é utilizado nos
auscultadores com a bateria descarregada. A função NoiseGard está inativa.
Independentemente da posição do interruptor Bluetooth, o Bluetooth
é desativado quando o cabo de áudio é inserido na entrada áudio dos
auscultadores. Se o cabo USB estiver a ser utilizado, a transmissão via USB é
desativada e os auscultadores são colocados no modo de voo quando o cabo de
áudio é conectado.
Quando estiver a utilizar o sistema de entretenimento a bordo (IFE) da sua
companhia aérea, o áudio do sistema IFE poderá ser interrompido por anúncios
importantes do sistema de comunicação com os passageiros (PA). Na maior
parte dos casos, os anúncios são feitos com um volume muito mais elevado
que o do áudio do sistema IFE. Os auscultadores PXC 550 Wireless reconhecem
esta diferença e eliminam o pico de volume quando a fonte sonora alterna entre
o sistema PA e o sistema IFE.
Após o anúncio do sistema PA, o volume dos auscultadores permanece baixo.
Se quiser aumentar o volume do seu áudio, ajuste o volume no sistema IFE.
Se tentar aumentar o volume nos auscultadores e o volume não aumentar
como é habitual, reinicie os auscultadores, desligando-os e ligando-os
novamente.
Utilizar o botão para atender/terminar chamadas do cabo de áudio
Opcionalmente, pode reproduzir ou parar a música, premindo o botão para
atender/terminar chamadas do cabo de áudio fornecido. Também pode fazer,
atender e terminar chamadas com este botão.
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Utilizar os auscultadores no modo de voo
1. Insira o conector jack de 2,5 mm na entrada áudio dos auscultadores.
O Bluetooth é desativado.
Se estiver a ouvir música nos auscultadores através de Bluetooth
e o cabo de áudio for conectado, o Bluetooth é desativado e a música
pára.
2. Conecte o conector jack de 3,5 mm:
–– à saída áudio do seu smartphone
–– ao adaptador de voo, se pretender utilizar os auscultadores com um
sistema IFE
ATENÇÃO
O Bluetooth pode transmitir ondas radioelétricas quando o cabo de áudio
é desconectado!
Use o produto apenas em ambientes em que seja permitida
a transmissão sem fios Bluetooth. Para garantir que os auscultadores
Bluetooth não transmitem ondas radioelétricas quando o cabo de
áudio é desconectado, desative o Bluetooth nos auscultadores. Para
desativar o Bluetooth, consulte a página 38.
Também pode reproduzir música com uma maior resolução quando
se encontrar no modo de voo conectando os seus auscultadores ao
computador através do cabo USB fornecido. Se utilizar o cabo USB para
ouvir música em ambientes em que a transmissão sem fios por Bluetooth
é limitada, terá de desativar o Bluetooth em todos os dispositivos.
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Cuidados e manutenção
ATENÇÃO
Os líquidos podem danificar o sistema eletrónico do produto!
A penetração de líquidos na carcaça do produto pode provocar
curtos-circuitos e danificar o sistema eletrónico.
Mantenha todos os líquidos afastados deste produto.
XX Não utilize quaisquer solventes ou produtos de limpeza.
XX

Substituir as almofadas
For motivos de higiene, deve substituir as almofadas com alguma regularidade.
Poderá obter almofadas de substituição no seu parceiro Sennheiser local.
1. Puxe a almofada ligeiramente até que se solte dos ganchos da concha.
2. Fixe a nova almofada introduzindo a respetiva base de plástico nos ganchos
da concha.
3. Puxe ligeiramente a almofada de forma uniforme em todos os lados para
garantir que a base da almofada está bem presa em todos os cantos da
concha.
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Armazenamento e manuseamento
Para manter os auscultadores em boas condições e evitar cortes e riscos,
guarde-os num estojo quando não estiver a utilizá-los ou durante o transporte.
XX

Siga as instruções abaixo para dobrar e guardar os auscultadores.

4
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Remover a bateria recarregável
ATENÇÃO
Risco de danificar o produto!
Durante o período de garantia, a bateria recarregável só pode ser substituída
por um centro de assistência Sennheiser autorizado, caso contrário a garantia
será anulada.
XX

Entre em contacto com o centro de assistência Sennheiser se a bateria
recarregável tiver de ser substituída ou removida. Para encontrar um
parceiro de assistência Sennheiser no seu país, visite www.sennheiser.com.

Fora do período de garantia, as baterias recarregáveis podem ser removidas
por qualquer centro de assistência qualificado, de forma apropriada. O parceiro
de assistência Sennheiser disponibiliza aos centros de assistência qualificados
instruções sobre como remover as baterias.
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Resolução de problemas
Problema

Possível causa

Possível solução

Página

Os auscultadores não
ligam

A bateria está esgotada

Carregue os auscultadores

15

A bateria está completamente esgotada/
inutilizada

Visite um centro de assistência Sennheiser autorizado
para substituir a bateria

43

Sem sinal de
áudio

Os auscultadores não
Verifique se os auscultadores
estão emparelhados com se encontram emparelhados.
o smartphone
Se necessário, emparelhe
novamente os auscultadores
com o smartphone

17

Volume demasiado baixo Aumente o volume

24

Os auscultadores
encontram-se no modo
de emparelhamento

Certifique-se de que os auscultadores e o smartphone
são emparelhados com
sucesso

17

O Bluetooth encontra-se
desativado no seu
smartphone

Ative o Bluetooth no seu
smartphone

38

O smartphone está
desligado

Ligue o smartphone

O emparelhamento não
funciona

Verifique se o seu smartphone
suporta o perfil de Bluetooth
HSP ou HFP

Os auscultadores não
respondem
à pressão de
nenhum botão

Os auscultadores não
estão a funcionar
corretamente

Reinicie os auscultadores,
desligando-os e ligando-os
novamente. Se necessário,
efetue um reset

O LED pisca
a vermelho
durante
a ligação

A ligação não
é estabelecida

Certifique-se de que a distância entre os auscultadores
e o smartphone é inferior
a 20 cm

Os auscultadores não
conectam

46

Verifique se o Bluetooth está
ativo tanto nos auscultadores
como no smartphone
O smartphone
não consegue
detetar os
auscultadores
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O Bluetooth está desativado nos auscultadores

Ative o Bluetooth nos
auscultadores

O cabo de áudio está
ligado à entrada áudio
(os auscultadores estão
no modo de voo)

Desconecte o cabo de áudio

Não é possível
ouvir as mensagens de voz
especificadas
neste manual
de instruções

A função Voice Prompt
Ative a função Voice Prompt
(Mensagem de Voz) está na CapTune
desativada na CapTune

Os auscultadores não
respondem
aos gestos da
Smart Pause

Por predefinição, a Smart Ative a Smart Pause na
Pause (Pausa Inteligente) CapTune
está desativada de
fábrica
A Smart Pause pode não Experimente utilizar outro
ser compatível com o seu leitor de música ou aplicação
leitor de música
de transmissão

38

Resolução de problemas

Problema

Possível causa

Possível solução

Página

Não é possível
emparelhar
os auscultadores com
o smartphone
via Bluetooth/
NFC

Os auscultadores estão
desligados

Certifique-se de que os
auscultadores estão ligados
durante o emparelhamento

17

O smartphone não suProceda ao emparelhamento
porta o emparelhamento dos auscultadores e do
por NFC
smartphone manualmente
via Bluetooth

19

Os auscultadores estão
no modo de voo ou
o cabo de áudio está
ligado à entrada áudio

Ative o Bluetooth nos auscultadores e/ou desconecte
o cabo de áudio da entrada
áudio

38,
39

O Bluetooth está desativado nos auscultadores

Ative o Bluetooth nos
auscultadores

38

Os auscultadores não
passam automaticamente
para o modo
de emparelhamento

O Bluetooth está desativado nos auscultadores

Ative o Bluetooth nos
auscultadores

38

Provavelmente, os
auscultadores foram
emparelhados com
outros dispositivos
anteriormente

Prima o botão Effect Mode
Control durante 4 segundos

19

Os auscultadores não
passam para
o modo de
emparelhamento depois
de premir
obotão Effect
Mode Control
durante
4 segundos

O Bluetooth está desativado nos auscultadores

Ative o Bluetooth nos
auscultadores

38

A música está a ser
reproduzida através dos
auscultadores ou uma
chamada está em curso

Reinicie os auscultadores,
desligando-os e ligando-os
novamente. Os auscultadores
não podem passar para
o modo de emparelhamento
enquanto ouve música ou faz
uma chamada

Os auscultadores não
reduzem
o ruído de
fundo apesar
de a função
NoiseGard
estar ativa

As almofadas não ficam
colocadas corretamente
depois da substituição/
remoção

Verifique se as almofadas
estão bem presas em todos
os cantos das conchas

41

O áudio pára
ao ajustar os
auscultadores

A Smart Pause está ativa
e o ajustar ou o retirar
dos auscultadores ativa
um comando de pausa

Assegure-se de que os
auscultadores encaixam
confortavelmente à volta
das orelhas com uma ligeira
pressão

21

Desative a Smart Pause na
CapTune, se necessário
Caso detete um problema não enumerado nesta tabela ou caso as soluções apresentadas
não funcionem, entre em contacto com um parceiro de assistência Sennheiser autorizado
para obter assistência.
Para encontrar um parceiro de assistência Sennheiser no seu país, visite
www.sennheiser.com.
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Sair do alcance de transmissão do Bluetooth
As chamadas e a transmissão sem fios só são possíveis dentro do alcance de
transmissão Bluetooth do seu smartphone. O alcance de transmissão depende
em grande parte das condições ambientais, tais como espessura da parede,
composição da mesma, etc. Sem obstáculos, o alcance de transmissão da maioria
dos smartphones e dispositivos Bluetooth atinge até 10 metros.
Se os auscultadores saírem do alcance de transmissão Bluetooth do
smartphone, a qualidade do som deteriora-se até ouvir a mensagem de voz
«lost connection... phone x disconnected». Neste momento, a conexão fica
completamente interrompida. Se voltar de imediato ao alcance de transmissão
Bluetooth, a ligação é restabelecida automaticamente e ouvirá a mensagem de
voz «connected».

Fazer o reset dos auscultadores
Se os auscultadores não estiverem a funcionar corretamente, faça um reset.
1. Desligue os auscultadores. Ver página 23.
2. Prima o botão Effect Mode Control durante 4 segundos.
Pode repor as configurações padrão definidas de fábrica dos
auscultadores através da CapTune.
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Apagar dispositivos emparelhados anteriormente
Certifique-se de que o Bluetooth está ativo nos auscultadores ao realizar este
processo.
1. Reinicie os auscultadores, desligando-os e ligando-os novamente (ver
páginas 22 e 23).
2. Prima o botão Effect Mode Control durante 4 segundos.
Ouvirá sons e as mensagens de voz «phone x disconnected» e «pairing».
Os LED piscam a branco sequencialmente.
3. Prima o botão Effect Mode Control novamente durante 4 segundos até ouvir
sons e a mensagem de voz «pairing list cleared».
O LED pisca a branco sequencialmente. Os auscultadores são desconectados
permanentemente de todos os dispositivos e passam para o modo de
emparelhamento.
› power off ‹

4s

› power on ‹
Effect Mode Control

4s

› pairing list cleared ‹
Effect Mode Control
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Dados técnicos
PXC 550 Wireless
Tipo de auscultador
Resposta em frequência
Princípio transdutor
Nível de pressão sonora (SPL)
Impedância
THD (1 kHz, 100 dB SPL)
Padrão de captação (som de
conversação)
Eliminação de ruídos
Atenuação total dos ruídos
Potência de entrada

Tempo de funcionamento

Intervalo de temperatura
Humidade relativa

Tempo de carregamento
Peso (auscultadores)
Bluetooth
Versão
Frequência de transmissão
Tipo de modulação
Perfis
Potência de saída
Codec
NFC
Frequência
Tipo de modulação
Potência de saída
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em torno do ouvido
17 Hz - 23 kHz
dinâmico, fechado
110 dB (passivo: 1 kHz/ 1 Vrms)
modo ativo: 490 Ω
modo passivo: 46 Ω
< 0,5 %
Conjunto de formação de feixe de
3 microfones
Tecnologia NoiseGard™ Hybrid com
4 microfones de captação
até 30 dB
3,7 V CC, 700 mAh: bateria de polímero de
lítio recarregável incorporada
5 V CC, 345 mA: Carregamento USB
20 horas (Bluetooth e NoiseGard ligados)
30 horas (apenas o NoiseGard está ligado,
com ou sem cabo de áudio para o modo
de voo)
em funcionamento: 0 a 40 °C
armazenamento: -20 a 60 °C
em funcionamento: 10 a 80 %, sem
condensação
armazenamento: 10 a 90 %
aprox. 3 horas
227 g

4.2, classe 1
2402 MHz a 2480 MHz
GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK
HSP, HFP, AVRCP, A2DP, DIP
10 mW (máx.)
aptX®

13,56 MHz
ASK
até 500 µV/m

Marcas comerciais

Marcas comerciais
Sennheiser e NoiseGard™ são marcas comerciais da Sennheiser electronic GmbH
& Co. KG.
Adobe, o logótipo Adobe e Reader são marcas comerciais registadas ou marcas
comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros
países.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iPad e Siri são marcas comerciais da Apple Inc.
registadas nos EUA e noutros países. App Store é uma marca dee serviço da
Apple Inc. A marca registada «iPhone» é utilizada com uma licença da Aiphone K.K.
TIDAL é um serviço da Aspiro AB.
A designação Bluetooth e as marcas comerciais Bluetooth são detidas pela
Bluetooth SIG, Inc. A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG utiliza esta marca
mediante licença para o efeito.
A marca aptX e o logótipo aptX são marcas comerciais da CSR plc ou de uma das
empresas do grupo e podem estar registadas numa ou em mais jurisdições.
Android e Google Play são marcas comerciais registadas da Google Inc.
A N-Mark é uma marca comercial ou marca comercial registada da NFC Forum,
Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
Outros nomes de produtos e de empresas mencionados neste manual de
instruções/instruções de segurança podem ser marcas comerciais ou marcas
comerciais registadas dos respetivos proprietários.
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