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Support & garanti                         SV 

 
Support: 
Att du som kund ska vara nöjd med dina ZERO-X 
ser vi på Sound by Sweden som en självklarhet. 
Skulle du ha några frågor som rör våra produkter 
når du vår kundsupport på: 

support@soundbysweden.se 
 
Garanti: 
Vi lämmnar ett års garanti på den här produkten  
räknat från inköpsdatum (se särskilda villkor gällande 
förbrukningsdelar på soundbysweden.se). Garantin gäller 
i de länder där det finns en, av Sound by Sweden AB, 
utsedd och godkänd distributör. Garantin innefattar  
påvisbara material- och fabrikationsfel. Denna garanti  
begränsar inte tvingande lagstiftning eller konsumen-
trätt. Vid garantiärende hänvisar vi dig som kund till 
inköpsstället. 



Snabbstart       SV 
 
1. Ladda dina ZERO-X tills LED-lampan på fjärrkontrollen 
lyser blått. LED:en lyser rött under laddningsprocessen. 
 
2. Aktivera Bluetooth® på den sändande enheten  
(ex. telefonen). 
 
3. Tryck på mittknappen på fjärrkontrollen tills LED:en 
börjar blinka blått och rött. 
 
4. Anslut genom att välja ZERO-X i listan av tillgängliga 
Bluetooth® enheter på den sändande enheten. 
 
5. Du hör röstindikatorn säga ”ZERO-X connected” när 
enheterna är parade med varandra. 

6. Klart att börja använda hörlurarna. 



Komfort & passform                         SV 
 
För att optimera komfort och passform är det viktigt att 
välja rätt storlek på hörlurskuddarna. För liten storlek leder 
till svag bas och att störande omgivningsljud kan komma 
in i öronen. För stora kuddar kan medföra att de blir 
obekväma i längden. 
 
Vingar: 
Det medföljande vingarna hjälper till att fixera 
hörluren i örat så att positionen förblir stabil då  
du rör på dig. 
 



Fjärrkontroll       SV 
 
Tryck på A för att höja volymen. 
Håll inne A för att hoppa till nästa ljudfil. 
 
Håll inne B cirka 3 sekunder för att starta/stänga av 
Håll inne B cirka 2 sekunder för att starta den   
personliga assistenten. Exempelvis Siri/S-voice. 
Tryck på B för att svara samt avsluta samtal. 
Tryck på B 2 gånger för återuppringning av senaste 
samtal. 
 
Tryck på C för att sänka volymen. 
Håll inne C för att hoppa till föregående ljudfil. 
 
D LED-indikator för Bluetooth® 
 
E Mikrofon (bör ej övertäckas)



Kabelklämmor & klips                         SV 
 
Med hjälp av medföljande kabelklämmor och  
klips kan man enkelt justera längden på kabeln samt 
fästa hörlurarna i kläderna. Tänk på att samtalsljudet kan 
försämras om man kortar kabeln så mycket att mikrofonen 
hamnar utanför det effektiva ljudupptagningsområdet. 



LED & röstindikator                         SV 
 
ZERO-X använder röst- och LED-indikation för att 
instruera vad den gör. 
 
Röstindikatorn: 
1. När hörluren startar säger den ”Power on” 
2. När hörluren ansluter till en annan enhet säger den 
     ”ZERO-X connected” 
3. När batteriet når en nivå på 10% varnar  
    hörluren genom att säga ”Battery low” 
4. När hörluren stängs av säger den ”Power off” 

LED-indikator på fjärrkontrollen: 
1. LED blinkar blå = ingen enhet ansluten 
2. LED blinkar blått X2 = ansluten till enhet 
3. LED växlar mellan blå/röd = söker efter enhet 
4. LED blinkar röd = lågt batteri <10% 
5. LED lyser röd = laddar batteri 
6. LED lyser blå = batteri fulladdat



Support & warranty                         ENG 
 
We aim at nothing less than 100% satisfaction from 
purchasing ZERO-X. Should you have any questions 
around getting maximum pleasure from your  
earphones, please contact our support. 
 
support@soundbysweden.se 
 
Warranty: 
We provide one year warranty on this product, 
starting from the date of purchase (see special conditions 
applicable to consumable parts at soundbysweden.
com). The warranty is vaild in any country where there is 
one of Sound by Sweden AB, appointed and authorized 
distributor. Sound by Sweden AB warrants this products 
against defects in materials or workmanship. The 
warranty does not limit local warranty or consumer rights 
legislations.



Quick start                       ENG 
 
1. Start charging the ZERO-X until the remote LED 
    shines blue, the LED shines red during charging               
 
2. Activate Bluetooth® on your transmitting device 
 
3. Press power/middle button on the ZERO-X  
    remote until the LED switches in red/blue color 
 
4. Choose ZERO-X in your transmitting device, 
    under Bluetooth® menu 
 
5. The voice prompt ”ZERO-X connected” will  
     indicate when the pairing is completed



Comfort & fitting                             ENG 
 
Choose the correct size of silicone tips for your ears, to 
maximize the comfort and listening experience.Too small 
tips will result in thinner bass and ambient noise. Too 
large tips will quickly become unconfortable to wear. 
 
Ear wings: 
The wing helps to fixate the earphone in your ear 
so the position remains stable as you move around.



Remote controls                      ENG 
 
Press A to raise the volume. 
Hold A to skip to next audio file. 
 
Press B for 3 seconds to start/turn off 
Press B for 2 seconds to start the smart personal  
assistant e.g. Siri, S voice 
Press B to Play/Pause and answer/end call 
Press B x2 to redial the last call 
 
Press C to decrease the volume
Hold C to skip back to previous audio file 
 
D LED indicator for Bluetooth® 
 
E Microphone (not to be covered)



Cable clip & dispensers                  ENG 

Thanks to the supplied cable clip and dispensers 
you can easily adjust the length of the cable and 
fasten the earphones to your clothes. Keep in mind 
that the voice call sound may deteriorate if the  
microphone is to far from your mouth. 
 
 
 
 



LED & voice indicators                    ENG 
 
ZERO-X uses LED and voice indicators to show/tell 
operating mode. 
 
Voice indicator: 
1. When starting the earphones you hear the     
    voice prompt ”Power on” 
2. When the earphones connect to your device  
    you will hear voice prompt ”ZERO-X conected” 
3. When the battery reaches a level of 10% you          
    will hear the voice prompt ”Battery low” 
4. When you turn off your ZERO-X you will hear  
     the voice prompt ”Power off” 
 
LED indicator in the remote: 
1. LED blinking blue = No device connected 
2. LED flashes blue x2 = Device connected 
3. LED switches between blue/red = Pairing mode 
4. LEDblinking red = Low battery <10% 
5. LED shine red = Charging battery


