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Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner
 X Läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt innan du använder 
produkten.

 X Skickar alltid med den här säkerhetsguiden när du lämnar produkten till 
tredje part.

 X Använd aldrig en uppenbart defekt produkt.

Förebygga skador på hälsa och olycksfall

 X Skydda din hörsel från höga ljudnivåer. Permanenta hörselskador 
kan uppstå när hörlurar används vid höga ljudnivåer för långa 
perioder. Sennheiser hörlurar låter ovanligt bra på låga och moderata 
ljudnivåer.

 X Håll minst 10 cm avstånd mellan hörlurarna och pacemakrar eller implanterade 
defibrillatorer. Hörlurarna innehåller magneter som genererar ett magnetfält 
som kan orsaka störningar på pacemakrar och implanterade defibrillatorer.

 X Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och 
husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

 X Använd inte produkten i situationer som kräver särskild uppmärksamhet 
(t.ex. i trafiken eller när du utför kvalificerade arbetsuppgifter).

 X Koppla bort nätdelen från vägguttaget under åskväder eller när produkten 
inte används under en lång tid.

För att förhindra skador på produkten och felfunktioner

 X Håll alltid produkten torr och utsätt den inte för extrema temperaturer för att 
undvika korrosion eller deformation. Normal brukstemperatur är från 10 till 
40 °C.

 X Använd endast utrustning / tillbehör / reservdelar som medföljer eller som 
rekommenderas av Sennheiser.

 X Rengör produkten endast med en mjuk, torr trasa.

 X Använd endast produkten i miljöer där trådlöst Bluetooth®-överföring tillåts. 

 X Använd produkten med försiktighet och förvara den i en ren, dammfri miljö.
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Avsedd användning / garanti

Dessa trådlösa hörlurar är utformade för användning med mobila enheter (t. ex. 
mobila musikspelare, mobiltelefoner, tablets) som stöder trådlös kommunikation 
via Bluetooth®. Kompatibla Bluetooth-enheter stöder följande profiler: Hands 
Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) och Device ID profile (DIP).

Det anses som felaktig oavsedd användning när produkten används för 
användningar som inte nämns i tillhörande produktblad och instruktioner.

Sennheiser ansvarar inte för skador som uppstår till följd av missbruk eller 
felaktig användning av denna produkt och dess tillbehör. 

Säkerhetsanvisningar för litium-polymer batteriet

VARNING

I extrema fall kan missbruk eller felaktig användning av litium-polymer 
batteripaket leda till:

• explosion,

• brandutveckling,

• värmeutveckling eller

• utveckling av rök eller gas.

Kassera och lämna defekta produkter med inbyggda 
uppladdningsbara batterier till särskilda insamlingsplatser eller 
returnera dem till din återförsäljare.

Använd endast uppladdningsbara batterier och laddare som 
rekommenderas av Sennheiser.

Ladda produkter med inbyggda uppladdningsbara batterier vid 
omgivande temperaturer mellan 10 och 40 °C.

Stäng av batteridrivna produkter efter användning.

När du inte använder dina produkter under en längre tid, ladda 
batterierna regelbundet (ungefär var 3:e månad).

Värm inte produkten över 70 °C, t.ex. utsätt inte batterier för 
solljus eller kasta dem i eld.

Ladda inte en produkten med inbyggda uppladdningsbara 
batterier om produkten är uppenbart defekt.
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PXC 550 trådlösa hörlurar

PXC 550 trådlösa hörlurar
PXC 550 trådlös hörlurarna ledar nästa generation av business- och resehörlurar 
från Sennheiser. PXC 550 utnyttja den snabbaste och energieffektiva Bluetooth 
4.2-standarden. PXC 550 trådlösa hörlurar är fullspäckade med innovativa 
funktioner. En sådan funktion är Adaptive NoiseGard™ aktiv brusreducering 
(ANC) som är ett NoiseGard-alternativ som anpassas i styrka beroende på 
omgivande bullernivå.

Och med CapTune blir möjligheterna ännu större. Det finns så mycket mer du 
kan göra nu för att förbättra dina ljudupplevelser med bara en touch på din 
smartphone. 

PXC 550 Wireless - tar dig genom musik och samtal - det har aldrig varit så roligt 
och spännande.

Egenskaper
• NoiseGard™ hybrid ANC - för optimal isolering från bakgrundsljud och 

enastående ljudprestanda

• Adaptiv NoiseGard™ ANC-system för känsliga öron

• Med en pekyta på höger öronkåpa kan du styra musik och samtal med att 
peka och dra

• Kan styras med en app genom CapTune. Anpassa din lyssningsupplevelse 
med CapTune och få ut allt av dina hörlurar

• Med funktionen Smart Pause kan du spela upp eller pausa musik genom 
att sätta på eller ta bort hörlurarna. Den här funktionen måste aktiveras 
i CapTune

• Förbättra samtalskvaliteten ytterligare med Call Enhancement. Den här 
funktionen återger röstljud från den andra änden av linjen helt naturligt. Det 
ger dig intryck av att du pratar med personen i samma rum

• Sluten elliptisk design med den senaste och energieffektiva trådlösa 
Bluetooth® 4.2-tekniken

• Omedelbar ihopkoppling med smarta enheter genom NFC

• VoiceMax™-tekniken utnyttjar 3 inbyggda mikrofoner för röstkommunikation 
för att höja talkvaliteten och dämpa externt buller

• 20 timmar batteritid när både Bluetooth® och NoiseGard™ är aktiverade. 
30 timmar batteritid om hörlurarna är anslutna med hjälp av ljudkabeln och 
bara NoiseGard™ är aktiverad

• Kompakta, men ändå extremt bekväma, över-ear hörlurar
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Bluetooth

PXC 550 trådlös hörlurarna uppfyller Bluetoothstandard 4.2 och är kompatibel 
med alla andra Bluetoothenheter 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 4.1 och 4.2 med 
följande profiler:

• Headset Profil (HSP) 1.2 – erbjuder grundläggande funktionerna för 
hörlurarna för interaktion med en Bluetooth-smartphone.

• Hands-Free Profile (HFP) 1.6 – ger ytterligare funktioner, jämfört med HSP. 
Om en funktion, till exempel röststyrning, inte stöds av HSP-profilen, tar HFP 
över.

• Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.5 – används för att styra din 
musik i Bluetooth-enheten utifrån hörlurarna (spela, pausa, hoppa över låtar 
mm.). 

• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3 – används av en Bluetooth-
enhet för att streama högkvalitativ stereomusik till hörlurarna. 

• Device ID Profile (DIP) 1.3 – används av hörlurarna för identifiering, såsom 
tillverkare, produkt-ID, produktversion, mm.

CapTune

CapTune är en app för anpassning av musik- och enhet för att optimera 
prestandan av dina PXC 550 trådlös hörlurar. Installera CapTune för att kunna 
dra full nytta av alla funktioner i hörlurar. Genom CapTune kan du ändra 
ljudläget att lägga tonvikten på tal eller musik eller för att ytterligare förbättra 
dina samtalsupplevelser och mycket mer. Du kan ladda ner CapTune till din 
smartphone från App Store eller Google Play.

NFC

Near Field Communication (NFC) är en trådlös kortdistansteknik som möjliggör 
anslutning och kommunikation mellan NFC-kompatibla elektroniska enheter 
genom att placera dem nära varandra eller med en enda knapptryckning.

VoiceMax

VoiceMax™ multimikrofonteknik filtrerar bort bakgrundsljud. 3 mikrofoner 
arbetar tillsammans; en framhäver din röst och de andra tar bort bakgrundsljud.

NoiseGard

NoiseGard™ hybrid Active Noise Cancellation system - är en kombination 
av 2 brusreducerande system, sammansatta av totalt 4 mikrofoner. Två 
mikrofoner med öppningar på utsidan av hörlurarna fungerar som ett aktivt 
Feed-Forward-brusreduceringssystem som minskar brus i det högfrekventa 
bandet, medan de andra två mikrofoner inuti hörlurarna fungerar som aktiva 
Feed-Back-brusreduceringssystem som minskar buller i det lågfrekventa 
bandet. Kombinationen av dessa 2 mikrofonsystem resulterar i en omfattande 
minskning av buller som täcker ett bredare frekvensband.

aptX®

Med aptX®-ljudkodning kan du vara säker på skarpa, rena och fulla stereoljud. 
Med aptX® kan du inte bara höra, utan också uppleva och känna ljudet som det 
var tänkt från början. Med hjälp av aptX® kan Bluetoothteknik idag erbjuda 
trådlös ljudkvalitet som är omöjlig att skilja från högsta trådbundna.

TalkThrough

Genom Talkthrough-funktionen på din PXC 550 Wireless kan du kommunicera 
med andra människor utan att behöva ta bort hörlurarna. När Talkthrough är 
aktiverad aktiveras kvalitetsmikrofoner monterade på utsidan av hörlurarna 
som plockar upp akustiska signaler i omedelbar närhet. Det gör det möjligt att 
andra personers röst kan passera genom hörlurarna.

CapTune
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Paketet innehåller

Paketet innehåller

Hörlurar

Fodral

Ljudkabel med svara/avsluta-knapp  
(2,5 mm och 3,5 mm kontakt)

USB-kabel med Micro-USB-kontakt

In-flight-adapter

Adapter 3,5 till 6,3 mm

Quick guide Snabbguide

Safety guide Säkerhetsguide (med informationsblad om 
överensstämmelse)

En lista över tillbehör finns på www.sennheiser.com. För information om 
leverantörer kontakta din lokala Sennheiser partner: www.sennheiser.com > 
”Sales Partner”.
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Produktöversikt

Översikt över hörlurarna

1 Huvudband 7 Bluetooth på/av-knapp

2 Öronkuddar 8 Pekplatta (höger öra)

3 Öronkuddar 9 Ljudingång

4 ANC-mikrofoner (4 st) 0 Micro-USB-ingång

5 NFC-panel A LED-display

6 Talmikrofoner (3 st) B Effektläge kontrollknapp

C NoiseGard / ANC-brytare

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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Produktöversikt

 Översikt piktogram

Piktogram för att peka på pekplattan

Piktogram Betydelse

1x
Peka en gång och släppa fingret omedelbart

2x
Peka två gångar och släppa fingret omedelbart

2s Peka och håll i 2 sekunder

Piktogram för lysdioderna

Piktogram Betydelse

Suddigt ljus indikerar att lysdioden blinkar

Klart ljus indikerar att lysdioden lyser stadigt

3x
2s

Lysdioden blinkar x gånger i x sekunder

Exempel: Lysdioden blinkar 3 gånger i 2 sekunder

5s

Lysdioden blinkar permanent i x sekunder

Exempel: Lysdioden blinkar permanent i 5 sekunder

Lysdioderna blinkar i sekvens kontinuerligt
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Översikt över LED-indikatorer

LED-indikationer under drift

Lysdioder Betydelse

3x
0.55s

Hörlurarna slår på

Pairing med en enhet är framgångsrik

3x
0.55s

Hörlurarna slår av

3x
0.55s

Hörlurarna är bortkopplad från enheten

3x
0.55s

Ihopkopplade enheter tas bort permanent från 
hörlurarna

Hörlurarna är i kopplingsläge

LED-indikationer under samtal

Lysdioder Betydelse

2s
3x Inkommande samtal

2s
3x

Inkommande samtal med ett nästan tomt 
batteri

Piktogrammet ”i”

Anmärkningar märkta med piktogrammet ”i” ger nyttig information om 
användningen av hörlurarna.
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Produktöversikt

Översikt över knappar och brytare

NoiseGard/ANC-brytare

Position Funktion Sida

NoiseGard är avstängd 25

NoiseGard är påslagen 25

NoiseGard är i adaptivt läge 25

Effektläge kontrollknapp

Tryck på Funktion Sida

1x
Växlar till nästa ljudeffekt (inte när du ringer 
samtal)

27

1x
Aktiverar/avaktiverar funktionen 
samtalsförstärkning för bekvämare samtal

28

4s
Rekommenderar dig aktivt ljudeffektläge 
(när du spelar/streamar ljud)

27

4s
Aktiverar manuell Bluetooth-kopplingsläge 19

Bluetooth på/av-knapp

Position Funktion Sida

Bluetooth är aktiv 38

Bluetooth är inaktiv 38
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Översikt över pekstyrning

Grundläggande styrning
Slå På Stänga Av

Styrning med pekplatta
Peka en gång på pekplattan Peka två gångar på pekplattan

1x 2x

Peka och håll i 2 sekunder Peka och håll i 3 sekunder

2s 3s

Dra horisontellt Dra vertikalt

Dra horisontellt och håll Dra vertikalt och håll

+ HOLD+ HOLD

+ HOLD

+ HOLD
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Översikt CapTune
CapTune är en app för anpassning av musik och enhet för att optimera 
prestandan av dina PXC 550 trådlös hörlurar. Med hjälp av appen kan du styra 
funktioner och ljudet av hörlurarna från din smartphone. Med CapTune kan du 
bland annat utföra följande:

• Manövrering och display av medieinnehåll

• Spela musikstreamingtjänster, som t.ex. TIDAL, direkt i CapTune

• Anpassa och optimera ljudet av dina hörlurarna med olika ljudeffektlägen

• Justera NoiseGard enligt din komfortnivå

• Ändra röstkommandon

• Aktivera funktionen samtalsförstärkning för tydligare och bekvämare samtal

• Play/pausa musik eller acceptera/avsluta samtal direkt med funktionen 
Smart Pause

• Visa återstående batteritid i hörlurarna

Utseendet av appen kan variera beroende på vilken enhet och operativsystem 
som används.

Exempelskärm Funktioner

Musikspelare

• Lokal medieinnehåll

• Streamingtjänster

• Spelningslistor

Specialfunktioner PXC 550 Wireless

• Justerbara NoiseGard-parametrar

• Samtalsförstärkning

• Smart Pause

• Ändra ljudkommando

CapTune
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Exempelskärm Funktioner

Ljudjusteringar

• Equalizer

• Förinställningar

• SoundCheck

• Välj och konfigurera ljudeffektlägen 
(endast för PXC 550 Wireless)

Profiler

• Anpassa profilinställningar

• Med-ett-klick-omladdning av 
tidigare konfigurerade spellistor och 
ljudinställningar anpassade för specifika 
applikationer såsom sport.

PXC 550 Wireless är optimerad för användning med CapTune men du 
kan fortfarande spela upp innehåll från andra musikspelare/streaming 
program. Om du använder andra musikspelare eller appar används 
CapTune endast som fjärrkontroll för ljudinställning för PXC 550 trådlös 
hörlurar.

Översikt röstkommandon

Enligt fabriksinställningarna är röststyrningen på engelska.

Med CapTune kan du använda röst och/eller toner som kommando för att utföra 
en åtgärd. Om röstkommando är aktiverat kan du byta standardspråk med 
något av följande språk:

 – Tyska

 – Franska

 – Spanska

 – Kinesiska (Mandarin)

 – Japanska

 – Ryska

 – Koreanska
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Kom igång
Följande steg antar att hörlurarna just tagits ur förpackningen, eller att 
funktionerna i hörlurarna inte har förbättrats med hjälp av CapTune. 

Svaret från hörlurarna på de procedurer som anges i denna bruksanvisning 
kan avvika eller ändras om vissa funktioner har aktiverats eller inaktiverats 
i CapTune. 

Laddning

*Accessories not included.

*

*

*

En komplett laddningscykel tar ungefär tre timmar. Innan du använder 
hörlurarna för första gången ladda hörlurar med en komplett laddningscykel 
utan avbrott.

När de har laddats lyser LED-displayen enligt vad som anges i nedanstående 
tabell. När batteriladdningen sjunker till en låg nivå, frågar ett röstmeddelande 
om du vill ladda dina hörlurar.

Vi rekommenderar att hörlurarna laddas enbart med hjälp av medföljande 
USB-kabel. Om du laddar hörlurarna med hjälp av en extern USB-nätadapter, 
rekommenderas en adapter med 500 mA utgång eller högre.

Du kan fortsätta att spela musik eller ringa samtal på din smartphone via 
Bluetooth medan hörlurarna laddas. 

3h

LED-display Betydelse
Batteriet är nästan tomt (mindre än 2 % 
laddat)

Batteriet är ca 2-20 % laddat 

Batteriet är ca 20-40 % laddat 

Batteriet är ca 40-60 % laddat 

Batteriet är ca 60-80 % laddat 

Batteriet är mer än 80 % laddat
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Ladda dina hörlurar

Du kan ladda hörlurarna oavsett om de är på eller av.

1. Anslut Micro-USB-kontakten av USB-laddningskabeln till Micro-USB-uttaget 
på hörlurarna.

2. Anslut USB-kontakten till en USB-ingång på din datorn. Om du använder en 
extern nätadapter, anslut USB-kontakten till nätadaptern eller USB-billaddare 
och anslut till nät- eller biluttaget. 
Lysdioderna blinkar/lyser beroende på batteriets livslängd.

3 h

CHARGING TIME

*

*

* Accessories not included.

*

För snabbare laddning laddas hörlurarna medan de är avstängda. 
För mer information om att spela musik med USB-kabeln, se sida 31. 
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Installera CapTune
För att dra full nytta av alla funktioner i dina PXC 550 trådlös hörlurar, installera 
den kostnadsfria CapTune-appen från App Store eller Google Play. 

 X Ladda ner appen från App Store eller Google Play. Beroende på din smartphone, 
kan du också skanna följande QR-kod.

iPhone

CapTune

Android

CapTune

 X Anslut din smartphone till PXC 550 trådlös hörlurar med Bluetooth 
(se sida 17).

 X Starta CapTune.
CapTune identifierar PXC 550 Wireless och aktiverar de funktioner som är 
kompatibla med hörlurarna.

CapTune
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Paira hörlurarna

OBSERVERA

Risk för fel!

Radiovågar från mobiltelefoner kan störa processen hos känsliga 
och oskyddade enheter.

 X Ring samtal med hörlurar endast på platser där Bluetooth är 
tillåtet.

För att koppla ihop dina hörlurar med en Bluetooth-enhet, kan du använda NFC 
eller Bluetooth-sökfunktionen. För att en anslutning mellan hörlurarna och en 
Bluetooth-enhet kan upprättas, måste Bluetooth aktiveras på dina hörlurar och 
på enheten.

PXC 550 trådlös hörlurarna uppfyller standarden Bluetooth 4.2. För att data kan 
överföras trådlöst via Bluetooth, måste du koppla ihop dina hörlurar med en 
kompatibel Bluetooth-enhet som stöder följande 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)

När du slår på hörlurarna för första gången, går de automatiskt till pairingläge. 
Om hörlurarna redan har parats ihop med några enheter, försöker de automatiskt 
ansluta till de två senast anslutna Bluetooth-enheter om de är påslagna. 
Hörlurarna kan spara anslutningsprofiler för upp till åtta Bluetooth-enheter 
som de har parats ihop med någon gång. 

Om du parar dina hörlurar med nionde Bluetooth-enheten, skrivas det över den 
sparade anslutningsprofilen för den minst använda Bluetooth-enheten. Om du 
vill återupprätta en koppling med den överskrivna Bluetooth-enheten, måste 
du para enheten igen med hörlurar.

Du kan omedelbart para hörlurarna med enheten om enheten stöder NFC. 

paired

paired + 
connected
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Para ihop hörlurarna med en Bluetooth-enhet med hjälp av NFC

I följande avsnitt beskrivs, med en smartphone som exempel, hur du parar 
dina PXC 550 trådlös hörlurar med en Bluetooth-enhet med hjälp av NFC. 
Om anvisningarna inte fungerar på din enhet, fortsätt enligt anvisningarna 
i bruksanvisningen för enheten.

Koppla på hörlurarna och kontrollera att Bluetooth är aktiverad när du utför den 
här proceduren. 

1. Aktivera NFC på din smartphone. 
2. Skanna din smartphone till NFC-panelen på vänstra öronkåpa av hörlurarna. 

Lysdioderna blinkar vitt i en sekvens och du hör röstkommandot ”pairing”. 
Hörlurarna är nu i parningsläge. 

Vid denna tidpunkt, om du väljer att avbryta parningen, trycker du 
knappen Effekt Mode Control en gång. Du hör sedan rösten ”pairing 
cancelled” efter några sekunder.

3. Klicka nu på ”Yes” dialogrutan pairing visas på skärmen på din smartphone 
(detta steg kan variera beroende på din smartphone).
Om parningen lyckades hör du rösten ”connected”. Lysdioden blinkar vitt, 
3 gånger. 

Menu

NFC o�

› power on ‹ 
› pairing ‹ 

Menu
NFC on
NFC o�

Connect to Bluetooth device?
Yes
No

› connected ‹ 

LeftL

3X

scan

Om ingen anslutning upprättats hörs rösten ”no device found”. Efter 
5 minuter försökande avslutas parningsläget och hörlurarna återvända 
till läget frånkopplat. Starta om hörlurarna genom att stänga dem av och 
på igen, och upprepa proceduren parning. 
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Para ihop hörlurarna med en Bluetooth-enhet

Kontrollera att hörlurarna är inom 20 cm av din smartphone och att Bluetooth 
är aktiverad på hörlurarna när du utför den här proceduren.

1. Koppla på hörlurarna (se sida 22). 
 – När du parar dina hörlurar till enheten för första gången, går de automatiskt 

till pairingläge. 

 – Om hörlurarna inte automatiskt går till parningsläge, trycker du på 
knappen Effect Mode Control i 4 sekunder eller tills du hör toner och rösten 
säger ”pairing”.

Lysdioderna blinkar vitt i en sekvens. Hörlurarna är nu i parningsläge.

2. Aktivera Bluetooth på din smartphone.
3. Starta en sökning efter Bluetooth-enheter på din smartphone. 

Alla aktiva Bluetooth-enheter i närheten av din smartphone visas.

4. Från listan över hittade Bluetooth-enheter väljer du ”PXC 550”. Om det 
behövs, ange standard PIN-koden ”0000”.
Om parningen lyckades hör du rösten ”pairing successful” and ”phone x 
connected”. Lysdioden blinkar vitt, 3 gånger. 

20 cm

› power on ‹ 
› pairing ‹ 

Menu
Bluetooth on
Bluetooth o�

Menu
Add device

PXC 550
Keyword: 0000

PXC 550

› connected ‹ 

3X

Om ingen anslutning upprättats hörs rösten ”no device found”. Efter 
5 minuter försökande avslutas parningsläget och hörlurarna återvända till 
läget frånkopplat. Starta om hörlurarna genom att stänga dem av och på 
igen, och upprepa proceduren parning.
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Koppla från hörlurarna från en Bluetooth-enhet

 X Aktivera Bluetooth på din smartphone.

Hörlurarna är nu frånkopplade från din smartphone, och du hör rösten ”phone x 
disconnected”. Hörlurarna söker sedan efter tidigare parade enheter. Om ingen 
hittats hörs rösten ”no device found” efter några minuter.

 

› disconnected ‹ 

Menu
Bluetooth on
Bluetooth o�
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Justera huvudbandet
För bra ljudkvalitet och bästa möjliga bärkomfort kan du justera positionen av 
öronkåporna på huvudbandet så att de matchar perfekt ditt huvud. 

 X Bära hörlurarna så att bygeln går rätt över toppen av ditt huvudet.

 X Justera placeringen av öronkåporna genom att flytta öronkåporna upp och 
ner huvudband tills:

 – dina öronen är helt täckta av öronkuddar,

 – du känner ett jämt, lätt tryck runt öronen,

 – optimal passform av huvudband på huvudet säkerställs.
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Användning av hörlurarna

Användning av hörlurarna

Slå på hörlurarna

VARNING

Obs! Fara på grund av höga ljudnivåer!

Att lyssna på höga ljudnivåer kan leda till permanent hörselskada.

 X Innan du sätter på hörlurarna, ställa in volymen till en låg nivå.

 X Utsätt inte dig för höga ljudnivåer under en lång tid eller 
permanent.

1. Veckla upp öronkåporna från huvudbandet.
2. Vrida öronkåporna utåt tills du hör ett klickljud från båda gångjärnen.

 – Om Bluetooth är aktiverad på hörlurarna, hör du rösten säga ”power on” 
och ”phone x connected” efter några sekunder. 

 – Om Bluetooth är inaktiverad på hörlurarna höra du rösten säga ”power on”. 
Sätt i USB- eller ljudkabel om det behövs.

21 › power on ‹ 

Click
!

Om Bluetooth är aktiverad och hörlurarna inte hittar en parad smartphone 
inom några minuter hör du rösten säga: ”no device found”. Den första 
lysdioden blinkar vitt.
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Stänga av hörlurarna
1. Håll hörlurarna så att vänster hand håller höger öronkåpa och höger hand 

håller vänster öronkåpa.
2. Vrida öronkåporna inåt tills du hör ett klickljud från både gångjärn och 

pekplattan visar mot dig.
Du hör sedan rösten säga: ”power off” efter några sekunder. Lysdioden 
blinkar rött 3 gånger. 

Den röda pricken som visas på gångjärnet på höger öronkåpa indikerar 
också att hörlurarna är avstängda.

21

R L

› power off ‹ 

Click
!

3x
0.55s



24 | PXC 550

Användning av hörlurarna

Justera volymen

VARNING

Obs! Fara på grund av höga ljudnivåer!

Att lyssna på höga ljudnivåer kan leda till permanent hörselskada. 
Växling mellan ljudkällor kan orsaka enorma volymhopp som kan 
skada hörseln permanent. 

 X Innan du sätter på hörlurarna och innan du växlar mellan olika 
ljudkällor ska du därför justera volymen till en låg nivå.

 X Utsätt inte dig för höga ljudnivåer under en lång tid eller 
permanent.

Du kan justera volymen för musik, röstmeddelanden, ljud och telefonsamtal. 

 X Om du spelar musik eller är ringer ett samtal, dra lite uppåt eller nedåt på 
pekplattan för att öka eller minska volymen för musik eller samtal.

 X Om du är i viloläge, dvs inte ringer ett samtal eller lyssnar på musik, dra 
lite uppåt eller nedåt på pekplattan för att öka eller minska volymen för 
röstmeddelanden och ljud.

Rörelser Funktion

Ökar volymen

Minskar volymen

Beroende på hur långt du drar, kan du justera volymen i mindre steg genom att 
göra ett kort drag på pekplattan. För större steg drar du motsvarande längre 
på pekplattan. När den högsta eller lägsta volymen nås hör du rösten säga: 
”volume max” eller ”volume min”.

När du stänger av hörlurarna, återställs mycket höga ljudnivåer till en måttlig 
nivå för att skydda din hörsel när du slår hörlurarna på igen.
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Användning av NoiseGard 
Du kan aktivera eller deaktivera NoiseGard om hörlurarna är anslutna till 
smartphone och du använder Bluetooth, USB-kabel eller en ljudkabel (förutsatt 
att batteriet är tillräckligt laddat). Om du är i en bullrig miljö men du vill ha det 
lugnt, du kan använda hörlurarna utan kabel, bortkopplad från alla enheter och 
helt enkelt dra nytta NoiseGard i lugn och ro. 

PXC 550 Wireless ger utmärkt dämpning av omgivande ljud med Sennheiser 
egen NoiseGard teknologi. PXC 550 Wireless har också adaptiv NoiseGard; När 
du väljer adaptiva NoiseGard beror den aktiva brusreduceringen på intensiteten 
av omgivande buller. Med adaptiv NoiseGard kan aktiv brusreducering vara 
stark om omgivningsbuller är hög eller svag om omgivningsbuller är låg.

Byta NoiseGard till olika lägen

 X Indikerar att NoiseGard är avstängd.

 X Indikerar att NoiseGard påslagen.
NoiseGard dämpar det omgivande bullret i största möjliga utsträckning.

 X Indikerar att NoiseGard i adaptivt läge. 
NoiseGard dämpar omgivande ljud beroende på bullrets intensitet.

Om du sätter NoiseGard till adaptivt läge kan du styra intensiteten av 
NoiseGard-brusreducering i CapTune. 
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Slå på/stänga av TalkThrough
Genom TalkThrough kan du kommunicera med andra personer utan att behöva 
ta bort hörlurarna, även när NoiseGard är påslagen.

För att slå på och stänga av TalkThrough när du spelar musik:

 X Peka kort på på pekplattan två gånger.
TalkThrough är nu aktiv.

 – Om du spelar musik via Bluetooth eller USB-kabel, pausar musiken.

 – Om du spelar musik med ett ljudkabel stängs musiken av.

2x
hey! hi!

hello!
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Ändra ljudeffekten
Funktionen ljudeffektläge aktiveras automatiskt när hörlurarna och smartphone 
är ansluten via Bluetooth eller USB-kabel.

Du kan använda knappen effektläge (Effect Mode Control) för att öka 
ljudkvaliteten motsvarande musikgenre eller kategori.

Ljudeffekter Betydelse

Av Effektläget är avstängd. 
Film För mer spännande underhållning. Bäst för filmer.
Klubb För bättre intryck av rummet. Bäst för musik.

Tal
För bättre taluppfattbarhet. Bäst för podcasts eller 
ljudböcker.

Det finns en annan effekt som inte är tillgänglig som standard. Det 
anpassningsbara ”Direktör”-läget måste konfigureras i CapTune för att 
kunna väljas nästa gång du använder hörlurarna.

Ändra och kolla ljudeffekten

För att ändra och kolla ljudeffekten:

 X Tryck knappen Effektläge
Så växlar du till nästa ljudeffekt. Rösten indikerar aktiverad ljudeffekt: 

 – ”Effect Mode Club”

 – ”Effect Mode Movie”

 – ”Effect Mode Speech”

 – ”Effect Mode Off”

 X Tryck och håll effektknappen i 4 sekunder.
Du hör ett ljud och rösten indikerar aktiverad ljudeffekt. 

Anpassa en ljudeffekt (direktörsläge)

”Direktörsläget” är en extra ljudeffekt som endast kan aktiveras från 
CapTune. Med detta läge kan du skapa en egen ljudeffekt genom att ändra de 
ljudförstärkningarna som boost, rum, efterklang och DLC.

› Club ‹ › Speech ‹

› Director ‹

› Off ‹

› Movie ‹
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Aktivera/deaktivera Call Enhancement
Call Enhancement är en röstförstärkande funktion som använder Sennheisers 
VoiceMax™-teknik. Call Enhancement återger ett röstsamtal naturligt och ger 
dig ett intryck av att du pratar med en annan person i samma rum och inte på 
andra sidan av linjen.

Funktionen Call Enhancement kan du aktivera eller deaktivera under ett samtal 
när hörlurarna och din smartphone är anslutna via Bluetooth eller USB-kabel. 

 X Under ett samtal - tryck knappen effektläge.
Samtalsförstärkare växlar mellan på och av.

 X Under ett samtal - tryck och håll effektknappen i 4 sekunder.
Du hör röstmeddelandet för aktuell status av samtalsförstärkare.

Du kan också aktivera eller deaktivera Call Enhancement i CapTune.
1x
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Kolla återstående batteritid i hörlurarna
Du kan kontrollera den återstående batteritiden vid varje valfri tidpunkt utom 
när du spelar musik eller ringer samtal.

 X Peka och håll pekplattan i 4 sekunder.
Du hör ett ljud och rösten indikerar återstående batteritid. Lysdioderna 
blinkar/lyser beroende på återstående batteritid.

 

Du kan också kolla batteritiden av hörlurarna i CapTune eller direkt på 
startskärmen på din smartphone.

4s

Lysdioder Betydelse Voice prompt

5s

Batteriet är nästan tomt 
(mindre än 2 % laddat)

”Recharge headset” 

5s
Batteriet är ca 2-20 % laddat ”Less than 20% battery left”

5s
Batteriet är ca 20-40 % laddat ”More than 20% battery left”

5s
Batteriet är ca 40-60 % laddat ”More than 40% battery left”

5s
Batteriet är ca 60-80 % laddat ”More than 60% battery left”

5s

Batteriet är mer än 80 % laddat
”More than 80% battery left”
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Spela musik
Du kan spela musik via Bluetooth, via USB eller ljudkabel.

Spela musik trådlöst
Om din ljudkälla stöder aptX® audio codec, spelar PXC 550 Wireless din musik 
automatiskt trådlöst i fantastisk aptX®-ljudkvalitet. Om din ljudkälla inte stöder 
aptX®, spelar PXC 550 Wireless din musik i normal ljudkvalitet.

 X Para dina hörlurar med din smartphone, se sida 17.

 X Spela musik på din smartphone.
Musiken spelas genom PXC 550 trådlös hörlurar.
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Spela musik med hjälp av USB-kabeln
Om du ansluter medföljande USB-kabel kan du spela upp ljudinnehåll från din 
datorn direkt via dina PXC 550 trådlös hörlurar.

Batteriet laddas automatiskt när du ansluter hörlurarna till en dator 
med en USB-kabel.

Om du vill ansluta USB-kabeln och vill deaktivera alla trådlösa 
anslutningar, deaktiverar du Bluetooth i dina hörlurar, se sida 38.

Använda hörlurarna som standardenhet för ljudutgång i din dator

 X Kontrollera att den PXC 550 Wireless är ansluten till datorn med en USB-kabel.

 X Från systeminställningar eller kontrollpanelen på datorn väljer du ”Sennheiser 
PXC 550” som standardenhet för ljud (indata och utdata). 

 X Starta uppspelning av musik från din dator.
Musiken spelas nu genom dina PXC 550 Wireless.

Sennheiser PXC 550
Default Audio Device
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Musikuppspelning
Följande musikfunktioner aktiveras automatiskt när hörlurarna och smartphone 
är ansluten via Bluetooth eller USB-kabel. Vissa smartphones eller musikspelare 
kanske inte stöder alla funktioner. 

Spela och pausa musik

 X Peka kort på pekplattan

Rörelser Funktion

1x Spela och pausa musik

Smart Pause är en funktion som gör det möjligt att styra hörlurarna med 
gester. Sådana gester är bland annat att ta hörlurarna av för att pausa 
musiken och sätta dem tillbaka för att återuppta uppspelningen.

Med fabriksinställning är funktionen Smart Pause inaktiv. Om dina 
hörlurar ska svara på dessa gester måste du se till att Smart Pause är 
aktiverad i CapTune. Vissa smartphones eller musikspelare kanske inte 
stöder denna funktion.

Gester Funktion

Pausar musiken

Spelar upp musiken
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Spela nästa/föregående låt

 X Dra kort på pekplattan horisontellt.

Gester Funktion

Spelar nästa låt i spellistan

+ HOLD

Spolar framåt

Spelar senaste låten i spellistan

+ HOLD

Spolar tillbaka
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Ringa samtal på hörlurarna 

Ringa samtal på hörlurarna 
Följande samtalsfunktioner aktiveras endast när hörlurarna och din smartphone 
är anslutna via Bluetooth eller USB-kabel. Vissa smartphones kanske inte stöder 
alla funktioner.

Ringa ett samtal

 X Ringa upp ett valfritt nummer på din smartphone.

Om din smartphone inte automatiskt överför samtalet till dina hörlurar, 
väljer du på din smartphone som ljudkälla PXC 550 Wireless 
(se bruksanvisningen för din smartphone om det skulle behövas).

Acceptera/avvisa/avsluta ett samtal

När du får ett samtal, hör du ringsignalen i din PXC 550 Wireless och lysdioden 
blinkar vitt snabbt. Om du spelar musik när du får ett samtal, pausas musiken 
tills du avslutar samtalet. 

 X Peka på pekplattan som följande:

Peka Funktion Signal

1x
Tar emot inkommande 
samtal

 

1x
Avslutar ett samtal ”Call ended”

1s
Avvisar ett samtal ”Call rejected”

1x 12

Accepterar ett 
inkommande samtal 
och avsluta ett aktivt 
samtal

2x
HOLD

Placerar samtalet 
i vänteläge

2x
2

HOLD

1

Acceptera ett 
inkommande samtal 
och parkera ett aktivt 
samtal

2x
HOLD

2
1

Växlar mellan 2 aktiva 
samtal

1s
2 1

Avvisar ett 
inkommande samtal 
och fortsätter med ett 
aktivt samtal
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I vänteläge kan du stänga av eller slå på mikrofonen med hjälp av följande drag.

Gester Funktion Röstmeddelande

Stänger av mikrofonen ”Mute on”

Slår på mikrofonen ”Mute off”

Smart Pause är en funktion som gör det möjligt att styra hörlurarna med 
gester. Sådana gester är bland annat att ta hörlurarna av för att parkera 
ett samtal och sätta dem tillbaka för att återuppta samtalet.

Med fabriksinställning är funktionen Smart Pause inaktiv. Om dina 
hörlurar ska svara på dessa gester måste du se till att Smart Pause är 
aktiverad i CapTune. Vissa smartphones eller softphones kanske inte 
stöder denna funktion.

Gester Funktion

Accepterar ett samtal

Återupptar ett parkerat 
samtal

HOLD

Placerar samtalet 
i vänteläge

2
HOLD

1

Avvisar ett inkommande 
samtal och parkerar ett 
aktivt samtal
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Vidarekoppla ett samtal till eller från hörlurarna

När ett samtal har upprättats, kan du överföra samtalet mellan hörlurarna och 
smartphone.

 X Peka och håll pekplattan en sekund.

Peka Funktion

1s Vidarekoppla samtal från hörlurar till 
smartphone

1s Vidarekoppla samtal från smartphone till 
hörlurar
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Återuppringning

Funktionen återuppringning måste stödjas av din smartphone eller 
Bluetoothenhet (med HFP-profil). Denna funktion kan behöva aktiveras på din 
smartphone.

 X Dra framåt på pekplattan och håll. 

Peka Funktion Röstmeddelande

+ HOLD

Ringer upp det sista 
uppringda numret

”redial”

1x

Avbryter återuppringning ”redial cancelled”

Röststyrning
Funktionen röststyrning stöds endast av smartphones som använder Bluetooth 
med HFP-profil.

Du kan använda röststyrningsfunktionen vid varje valfri tidpunkt utom när du 
spelar musik eller ringer samtal.

1. Dra bakåt på pekplattan och håll. 

Peka Funktion Röstmeddelande

+ HOLD

Starta uppringning med 
röststyrning

”voice dial”

1x

Avslutar uppringning med 
röststyrning

2. Säg ditt röstkommando, som t.ex. ”Call Jane”. 
Din Bluetooth-smartphone ringer upp telefonnumret till Jane.
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Sätta hörlurarna i flygplansläge
Under taxifärd, start och landning, är användning av bärbar elektronisk 
utrustning tillåten, förutsatt att de är inställda på flygplansläge. Du kan 
använda dina hörlurar utan att bryta mot förordningar inom civil luftfart genom 
att deaktivera Bluetooth-funktionen.

Det finns 2 sätt att ställa in hörlurarna i flygplansläge:

 – Deaktivera Bluetooth på hörlurarna.

 – Använda ljudkabeln för att lyssna till musik.

Aktivera/deaktivera Bluetooth
I fall där du bara vill stänga ut flygplans-/omgivande buller under en flygning, 
se till att Bluetooth är deaktiverad och NoiseGard är påslagen. För att slå på 
NoiseGard helt eller i adaptiv läge, se sida 25.

 X Använd Bluetoothknappen för att aktivera eller deaktivera Bluetooth på 
hörlurarna:

 – Aktivera Bluetooth ”I” om du vill använda trådlösa funktioner i dina 
hörlurarna, som t.ex. para ytterliggare en enhet till dina hörlurar eller för 
att spela musik trådlöst.

 – Deaktivera Bluetooth ”0” om trådlös överföring inte är tillåten, som t.ex. 
taxi, start och landning.

Bluetooth switch
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Ljudkabel
Det finns 2 anslutningslägen när du använder ljudkabeln:

 – Aktivt läge - anslutningsläget när ljudkabeln används på hörlurarna med 
tillräcklig batteritid.

 – Passivt läge - anslutningsläget när ljudkabeln används på hörlurarna med 
tomma batterier. NoiseGard är inaktiv.

Oavsett Bluetooth position av Bluetooth knappen deaktiveras Bluetooth när 
ljudkabeln är ansluten till ljudingången på hörlurarna. Om USB-kabeln används, 
avbrytas överföring via USB och hörlurarna gå till flygplansläge när ljudkabeln 
anslutas. 

När du använder in-flight-entertainment (IFE) systemet av ditt flygbolag kan 
ljudet från IFE avbrytas av viktiga meddelanden från flygplanets utropssystem 
(PA). I de flesta fall är meddelanden mycket högre än ljudet av IFE. PXC 550 
trådlös hörlurar känner av det och eliminerar volymhoppet när ljudkällan växlar 
mellan PA- och IFE-system.

Efter meddelandet från PA-systemet förblir volymen av hörlurarna låg. Om du 
vill öka volymen på ditt ljud, justerar du volymen på IFE-systemet.

Om du vill öka volymen på hörlurarna och volymen ökar inte som vanligt, 
starta om hörlurarna genom att stänga av och slå på dem igen.

Knappen svara/avsluta på ljudkabeln

Alternativt kan du spela eller pausa musik genom att trycka på knappen svara/
avsluta på medföljande ljudkabel. Med hjälp av knappen kan du också ringa, ta 
emot och avsluta samtal.
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Använda hörlurarna i flygplansläge

1. Sätt i 2,5 mm-kontakten i ljudingången på hörlurarna.
Bluetooth är nu deaktiverad. 

Om du spelar musik på hörlurarna med hjälp Bluetooth och ljudkabeln 
är ansluten, deaktiveras Bluetooth och musiken stannar.

2. Anslut 3,5 mm-kontakt till:
 – ljudutgången på din smartphone

 – in-flight-adaptern om du vill använda hörlurarna med ett IFE-system

OBSERVERA

Bluetooth kan överföra radiovågor när ljudkabeln dras ut!

Använd endast produkten i miljöer där trådlöst Bluetooth®-
överföring tillåts. För att säkerställa att Bluetoothhörlurar inte 
sänder radiovågor när ljudkabeln inte är ansluten, ska du deaktivera 
Bluetooth på dina hörlurar. För deaktivering av Bluetooth, se 
sida 38.

Du kan också spela högupplöst musik i flygläge genom att ansluta 
hörlurarna till datorn med medföljande USB-kabel. Om du använder 
USB-kabeln för att till lyssna till musik i miljöer där trådlös överföring 
med Bluetooth inte är tillåten måste du deaktivera Bluetooth på alla 
enheter. 
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Skötsel och underhåll

OBSERVERA

Vätskor kan skada elektroniken på din produkt!

Vätskor som tränger in i produkten kan orsaka kortslutning och 
skada elektroniken.

 X Undvik alla typer av vätskor nära din produkt.

 X Använd inga lösnings- eller rengöringsmedel.

Byta ut öronkuddar
Av hygieniska skäl, bör du byta ut öronkuddarna ibland. Extra öronkuddar finns 
att köpa hos din lokala Sennheiser partner.

1. Dra lätt i öronkuddarna tills de lossnar från öronkåporna.
2. Säkra de nya öronkuddarna genom att infoga plastdelen i öronkåpan.
3. Dra lätt och jämnt i öronkuddarna åt alla sidor för att se att öronkudden sitter 

fast i alla hörn av kåpan.
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Lagring och hantering
För att hålla hörlurar i bra skick och undvika jack och repor, lagra hörlurarna i en 
fodral när de inte i används eller bäras.

 X Vika ihop och lagra dina hörlurar enligt illustrationerna nedan.

4
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Byte av batteriet

OBSERVERA

Det finns risk för skador på produkten!

Under garantitiden får det uppladdningsbara batteriet bytas endast av ett 
auktoriserat Sennheiser servicecenter, annars slutar garantin att gälla.

 X Kontakta din Sennheiser servicecenter om det uppladdningsbara batteriet 
måste bytas ut eller tas bort. Din närmaste Sennheiser servicepartner i ditt 
land hittar du under: www.sennheiser.com.

Efter garantiperioden kan de uppladdningsbara batterierna tas bort av valfri 
kvalificerad servicecenter på ett lämpligt sätt. Anvisningar för kvalificerad 
service centers om hur man tar bort batterierna tillhandahålls av Sennheiser 
servicepartner. 
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Felsökning

Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Sida

Hörlurarna kan 
inte slås på

Batteriet är tomt Ladda dina hörlurar 15

Batteriet är helt 
urladdat/utsliten

Besök ett auktoriserad 
Sennheiser servicecenter 
för batteribyte

43

Ingen 
ljudsignal

Hörlurarna är inte 
ihopkopplade med din 
smartphone

Kontrollera om hörlurarna 
är ihopkopplade. Om 
det behövs, para ihop 
hörlurarna med din 
smartphone igen

17

Volymen är för låg Öka volymen 24

Hörlurarna är 
i parningsläge

Kontrollera att hörlurarna 
och din smartphone har 
parats framgångsrikt

17

Hörlurarna kan 
inte ansluta

Bluetooth är 
deaktiverad på din 
smartphone

Aktivera Bluetooth på din 
smartphone

38

Smartphone är 
avstängd

Slå på din smartphone

Parningen fungerar 
inte

Kontrollera om din 
smartphone stöder HFP 
eller HSP Bluetooth-profil

Hörlurarna 
svarar inte 
på någon 
knapptryckning

Hörlurarna fungerar 
inte riktig

Starta om hörlurarna 
genom att stänga dem 
av och på igen. Om så 
är nödvändigt, gör en 
återställning (reset)

46

Lysdioden 
blinkar 
röd under 
anslutning

Förbindelsen är inte 
etablerad

Se till att avståndet mellan 
hörlurar och smartphone är 
mindre än 20 cm

Se till att Bluetooth 
är aktiverad på både 
dina hörlurar och din 
smartphone

Min 
smartphone 
kan inte 
upptäcka 
hörlurarna

Bluetooth är 
deaktiverad på mina 
hörlurar

Aktivera Bluetooth på dina 
hörlurar

38

Ljudkabeln är ansluten 
till ljudingång 
(hörlurarna är 
i flygplansläge)

Ta ut ljudkabeln

Röstmedde-
landen som 
anges i bruks-
anvisningen 
kan inte höras

Voice Prompt är 
deaktiverad i CapTune

Aktivera Voice Prompt 
i CapTune

Hörlurarna 
svarar inte 
på Smart 
Pause-gester

Smart Paus är 
deaktiveras enligt 
fabriksinställning

Aktivera Smart Paus 
i CapTune

Smart Paus kanske inte 
är kompatibel med din 
musikspelare

Försök med en annan 
musikspelare eller 
streaming app
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Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Sida

Hörlurarna 
och min 
smartphone 
kan inte 
anslutas med 
Bluetooth/NFC

Hörlurarna är 
avstängda

Se till att hörlurarna är 
påslagna under parning

17

Min smartphone stöder 
inte NFC-parning

Para dina hörlurar och din 
smartphone manuellt med 
Bluetooth

19

Hörlurarna är 
i flygplansläge eller 
ljudkabeln är ansluten 
till ljudingången

Aktivera Bluetooth på 
hörlurarna och/eller dra ut 
ljudkabeln ur ljudingången

38, 
39

Bluetooth är 
deaktiverad på mina 
hörlurar

Aktivera Bluetooth på dina 
hörlurar

38

Hörlurarna 
går inte 
automatiskt till 
parningsläge

Bluetooth är 
deaktiverad på mina 
hörlurar

Aktivera Bluetooth på dina 
hörlurar

38

Hörlurarna måste ha 
varit parat ihop till 
vissa enheter nyligen

ryck och håll 
effektknappen 
i 4 sekunder

19

Hörlurarna 
går inte till 
parningsläge 
efter 
4-sekunder på 
effektknappen

Bluetooth är 
deaktiverad på mina 
hörlurar

Aktivera Bluetooth på dina 
hörlurar

38

Musik spelas 
i hörlurarna eller ett 
samtal pågår

Starta om hörlurarna 
genom att stänga dem av 
och på igen. Hörlurarna kan 
inte gå till parningsläge 
när musik spelas eller 
samtal pågår

Hörlurarna 
dämpar inte 
omgivande 
ljud, även om 
NoiseGard är 
aktiv

Öronkuddar sitter inte 
fast ordentligt efter ett 
byte

Se till att öronkuddarna är 
ordentligt fastsatta i alla 
hörn av kåporna

41

Ljudet stannar 
vid justering 
av hörlurarna

Smart Paus är aktiv 
och att justera eller ta 
av hörlurarna utlöser 
ett pauskommando

Se till att hörlurarna sitter 
bekvämt runt öronen med 
ett lätt jämnt tryck

Deaktivera Smart Paus 
i CapTune om nödvändigt

21

Om du stöter på ett problem som inte finns med i tabellen eller om de lösningar 
som anges inte fungerar, kontakta en auktoriserad Sennheiser servicepartner 
för hjälp.

Din närmaste Sennheiser servicepartner i ditt land hittar du under: 
www.sennheiser.com.
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Bluetooth överföringsräckvidd
Trådlösa samtal och streaming är endast möjligt inom Bluetooth-räckvidd av din 
smartphone. Räckvidden beror till stor del på förhållanden i näromgivningen, 
såsom väggtjocklek, väggsammansättning mm. Med en fri siktlinje, är 
överföringsavståndet för de flesta smartphones och Bluetooth-enheter upp till 
10 meter.

Om hörlurarna lämnar Bluetooth-överföringområdet för smartphone, försämras 
ljudkvaliteten tills du hör röstmeddelandet ”lost connection... phone x 
disconnected”. Nu bryter förbindelsen helt. Om du omedelbart återvänder till 
Bluetooth-överföringsräckvidd, återupprättas anslutningen automatiskt och du 
hör röstmeddelandet ”connected”. 

Återställa hörlurarna
Om hörlurarna inte fungerar korrekt ska du återställa hörlurarna.

1. Stänga av hörlurarna. Se sida 23.
2. Tryck och håll effektknappen i 4 sekunder.

Du kan återställa hörlurarna till fabriksinställningar med hjälp av 
CapTune.
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Rensa tidigare ihopkopplade enheter
Se till att Bluetooth är aktiverad på dina hörlurar när du utför den här proceduren.

1. Starta om hörlurarna genom att stänga dem av och på igen (se sida 22 and 23).
2. Tryck och håll effektknappen i 4 sekunder.

Du hör toner och röstmeddelanden ”phone x disconnected” och ”pairing” och 
lysdioderna blinkar vitt i sekvens.

3. Tryck på knappen effektläge igen i 4 sekunder tills du hör toner och 
röstmeddelandet ”pairing list cleared”.
Lysdioderna blinkar vitt i en sekvens. Hörlurarna är permanent bortkopplade 
från alla enheter och går i parningsläge.

Effect Mode Control
› power on ‹ 

› power off ‹ 

4s

Effect Mode Control

4s

› pairing list cleared ‹ 
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Tekniska data
PXC 550 Wireless

Öronkoppling runt örat

Frekvensrespons 17 Hz till 23 kHz

Omvandlingsprincip dynamisk, sluten

Ljudtrycksnivå 110 dB (passiv: 1 kHz/1 V
rms

)

Impedans aktivt läge: 490 Ω
passivt läge: 46 Ω

THD (1 kHz, 100 dB SPL) < 0,5 %
Pick-up-mönster (talljud) 3-mik beamforming mikrofonarray

Brusreducering NoiseGard™ hybridteknik med 
4 pick-up-mikrofoner

Total brusdämpning upp till 30 dB
Ineffekt 3,7 VDC, 700 mAh: inbyggt 

uppladdningsbart litiumpolymerbatteri 
5 VDC, 345 mA: USB-laddning

Batteritid 20 timmar (Bluetooth och NoiseGard på) 
30 timmar (endast NoiseGard på, med eller 
utan ljudkabel för flygplansläge)

Temperaturområde för användning: 0 till 40 °C
för förvaring: 20 till 60 °C

Relativ fuktighet för användning: 10 till 80 %, icke 
kondenserande
för förvaring: 10 till 90 %

Laddningstid ca 3 timmar
Vikt (hörlurar) 227 g

Bluetooth

Version 4.2, klass 1

Sändningsfrekvens 2402 MHz till 2480 MHz

Modulationstyp GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK

Profiler HSP, HFP, AVRCP, A2DP, DIP

Uteffekt 10 mW (max)

Kodek aptX®

NFC

Frekvens 13,56 MHz

Modulationstyp ASK

Uteffekt inom 500 μV/m
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Varumärken
Sennheiser och NoiseGard™ är varumärken som tillhör Sennheiser electronic 
GmbH & Co. KG.

Adobe, Adobe-logotypen och Reader är antingen registrerade varumärken eller 
varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra 
länder.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iPad och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. 
och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som 
tillhör Apple Inc. Varumärket ”iPhone” används med tillstånd från Aiphone K.K.

TIDAL är en tjänst från Aspiro AB.

Namnet Bluetooth och Bluetooth-varumärken ägs av Bluetooth SIG Inc. 
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG använder varumärket enligt licensavtal. 

Varumärket aptX och logotypen aptX tillhör CSR plc eller något av dess 
koncernbolag och kan vara registrerade i en eller flera jurisdiktioner.

Android och Google Play är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum Inc. 
i USA och i andra länder. 

Andra produkt- och företagsnamn som nämns i denna bruksanvisning/
säkerhetsguide kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
respektive ägare. 
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