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Instruções de segurança 
importantes
▷ Antes de utilizar o produto, leia o presente manual de instruções 

com atenção e na íntegra.

▷ Sempre que entregar o produto a terceiros, inclua este manual de 
instruções.

▷ Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.

▷ Utilize o produto exclusivamente em situações nas quais seja per-
mitida a transmissão sem fios Bluetooth. 

Evitar ferimentos e acidentes
▷ Proteja a sua audição de volumes de som muito elevados. 

Não utilize os auscultadores com volumes muito eleva-
dos durante muito tempo, de modo a evitar danos na 
audição. Os auscultadores Sennheiser também têm uma exce-
lente qualidade de som com o volume baixo e médio.

▷ Não introduza os auscultadores intra-auriculares demasiado 
fundo no canal auditivo. Retire sempre os auscultadores devagar 
e cuidadosamente do ouvido.

▷ O produto gera campos magnéticos permanentes que 
podem provocar interferências em pacemakers, desfibri-
ladores implantados (ICD) e noutros implantes. Mante-
nha sempre uma distância mínima de 10 cm entre os componen-
tes do produto que contêm ímanes (auriculares e caixa de 
carregamento) e o pacemaker, o desfibrilador implantado ou 
outro implante.

▷ Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance 
das crianças e animais domésticos, a fim de evitar acidentes. 
Perigo de ingestão e asfixia.

▷ Nunca utilize o produto em situações que requeiram a sua espe-
cial atenção (por ex., no trânsito ou ao exercer atividades com 
risco de ferimento).

Evitar danos no produto e interferências
▷ Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperatu-

ras extremamente altas ou baixas (secador, aquecedor, exposi-
ção direta prolongada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e 
deformações.

▷ Utilize exclusivamente os aparelhos adicionais/acessórios/
peças de substituição fornecidos ou recomendados pela Sen-
nheiser.

▷ Limpe o produto apenas com um pano seco e macio.
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Instruções de segurança sobre as pilhas recarregáveis de lítio

Informação sobre registo e tratamento de dados e atualizações de 
firmware
Este produto memoriza configurações individuais como o volume, 
perfil sonoro e dados de ligação Bluetooth de dispositivos empare-
lhados. Estes dados são necessários para a operação do produto e 
não são enviados nem processados pela Sennheiser nem por empre-
sas encarregadas pela Sennheiser.
Pode atualizar o firmware do produto gratuitamente com a aplicação 
"Sennheiser Smart Control" através de uma ligação à internet. Se o 
dispositivo no qual a app está instalada estiver ligado à internet, são 
enviados automaticamente os seguintes dados para os servidores 
da Sennheiser e processados para disponibilizar e transferir a atua-
lização de firmware adequada: identificador de hardware, número de 
revisão de hardware, versão de firmware do produto, tipo de sistema 
operativo (Android, iOS) e versão, verão da aplicação. Os dados são 
utilizados apenas para fins de disponibilização e transmissão das 
atualizações de firmware e não são armazenados permanentemente.
Caso estes dados não devam ser transmitidos nem processados, 
não estabeleça a ligação à internet. 

AVISO
Em caso de utilização abusiva ou inadequada, as pilhas 
recarregáveis podem verter o seu conteúdo. Em casos 
extremos, existe perigo de:
• explosão
• incêndio
• geração de calor
• formação de fumo ou gases

Utilize exclusivamente pilhas recarregáveis e 
carregadores recomendados pela Sennheiser.

Carregue produtos com pilha recarregável integrada a 
uma temperatura ambiente entre 10 °C a 40 °C.

Não exponha a pilha recarregável a temperaturas 
superiores a 60 °C. Evite a exposição direta ao sol e não 
atire a pilha para o fogo.
Recarregue a pilha recarregável integrada no produto 
regularmente, mesmo se esta não for utilizada (aprox. de 
3 em 3 meses).
Após a utilização, desligue os produtos alimentados por 
pilhas recarregáveis.

Entregue sempre os produtos defeituosos com pilhas 
recarregáveis integradas em pontos de recolha ou lojas 
da especialidade.
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Utilização adequada/responsabilidade
Estes auscultadores foram desenvolvidos como acessório para dis-
positivos compatíveis com Bluetooth, para uma comunicação áudio 
sem fios e para a reprodução de música e telefonemas através da 
tecnologia sem fios Bluetooth.
Como utilização inadequada do produto é considerada uma utiliza-
ção para fins não descritos no manual de instruções do produto.
A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização 
abusiva ou inadequada do produto, bem como dos aparelhos adicio-
nais/acessórios.
A Sennheiser não se responsabiliza por danos em dispositivos USB 
que não estejam em conformidade com as especificações USB. A 
Sennheiser não se responsabiliza por danos resultantes de interrup-
ções de ligação originadas por pilhas recarregáveis descarregadas 
ou antigas, ou que advenham do facto de não ter sido respeitado o 
alcance máximo da emissão Bluetooth.
Antes da colocação em funcionamento, observar as prescrições 
específicas do país.
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Material fornecido

Pode encontrar online:
• Este manual de instruções detalhado e outras informações 

(www.sennheiser.com/download)
• A aplicação Sennheiser Smart Control para configurar os auscul-

tadores e outras funções  
(www.sennheiser.com/smartcontrol)

Auricular para o lado direito R (M3IETW R) e  
auricular para o lado esquerdo L (M3IETW L)

Caixa de carregamento com pilha recarregável inte-
grada para os auriculares 
(M3IETW C)

Cabo USB para o carregamento com conector USB C 
e USB A, com aprox. 0,25 m

Adaptadores auriculares de silicone (tamanho XS, S, 
M [colocados nos auriculares no momento do forne-
cimento] e L)

Instruções resumidas

Instruções de segurança

Na página do produto MOMENTUM True Wireless em 
www.sennheiser.com encontra uma lista dos acessórios dispo-
níveis. Contacte o distribuidor Sennheiser do seu país: 
www.sennheiser.com > "Service & Support".

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com/download
http://www.sennheiser.com/download
http://www.sennheiser.com/download
http://www.sennheiser.com/device-control-app
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Vista geral do produto

Caixa de carregamento
M3IETW C

Indicador LED
mostra o processo de carregamento/estado de carga da 
pilha recarregável da caixa de carregamento ou dos 
auriculares (se estes estiverem inseridos na caixa de 
carregamento) 

Entrada para ficha USB C
para carregar as pilhas recarregáveis

Botão LED
ativa o indicador LED durante 5 segundos

Pilha recarregável integrada para carregar os auriculares 
quando os leva consigo

Placa de características

Compartimento de carregamento para o auricular 
esquerdo L

Suportes magnéticos

Compartimento de carregamento para o auricular direito R

Contactos de carga

1 2 3

9

4 5 7

7

86
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Auriculares
M3IETW L e M3IETW R

Vista geral do indicador LED da caixa de 
carregamento

Se estiver ligado um cabo USB, o indicador LED da caixa de carrega-
mento mostra permanentemente o processo de carregamento:

Painel de controlo tátil

Adaptadores auriculares de silicone substituíveis

Auricular esquerdo L (auricular secundário, recebe sinais 
do auricular direito)

LED de estado

Suportes magnéticos

Contactos de carga

Microfones para perceção dos ruídos externos 
("Transparent Hearing") e para telefonar

Auricular direito R (auricular primário, controla a ligação 
Bluetooth do smartphone ao auricular esquerdo)

Pilha recarregável integrada

RL

CC
A

M3IETW L M3IETW R

A

D
D

E

F

0 0

F

F

GB

D
DE

H H

2
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Se não estiver ligado nenhum cabo USB, o indicador LED da caixa de 
carregamento indica o estado de carga da pilha recarregável ou o 
processo de carregamento dos auriculares durante 5 segundos, 
caso prima o botão LED:

LED

Caixa de 
carregamento COM 
auriculares 
inseridos

Caixa de 
carregamento SEM 
auriculares 
inseridos

pulsa a 
amarelo

... os auriculares e a 
caixa de carrega-
mento estão a ser 
carregados

... a caixa de carre-
gamento está a ser 
carregada

acende a 
verde

... os auriculares e a 
caixa de carrega-
mento estão total-
mente carregados

... a caixa de carre-
gamento está total-
mente carregada

pisca a 
vermelho

... pelo menos um 
auricular tem um 
erro de carrega-
mento/erro na pilha 
recarregável (> 30)

... a caixa de carre-
gamento tem um 
erro de carrega-
mento/erro na pilha 
recarregável (> 30)

LED

Caixa de 
carregamento COM 
auriculares 
inseridos

Caixa de 
carregamento SEM 
auriculares 
inseridos  

acende a 
verde

... os auriculares 
estão totalmente 
carregados

... a caixa de carre-
gamento está carre-
gada a 50–100%.

pulsa a 
amarelo

... os auriculares 
estão a ser carrega-
dos através da pilha 
recarregável da 
caixa de carrega-
mento

–

acende a 
amarelo

... a pilha recarregá-
vel da caixa de car-
regamento está sem 
carga e os auricula-
res não estão total-
mente carregados

... a caixa de carre-
gamento está carre-
gada a menos de 
50%

 2

Press

1x
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Vista geral do indicador LED dos 
auriculares

acende a 
vermelho

... as pilhas recarre-
gáveis dos auricula-
res e da caixa de 
carregamento estão 
quase descarrega-
das

... a pilha recarregá-
vel da caixa de car-
regamento está 
quase descarregada

pisca a 
vermelho

... pelo menos um 
auricular tem um 
erro de carrega-
mento/erro na pilha 
recarregável (> 30)

... a caixa de carre-
gamento tem um 
erro de carrega-
mento/erro na pilha 
recarregável (> 30)

Se o indicador LED não acender:
• Limpe os contactos nos auriculares e na caixa de carrega-

mento (> 29).
• Carregue a pilha recarregável da caixa de carregamento e 

dos auriculares até que o LED acenda novamente (> 16).

LED

Caixa de 
carregamento COM 
auriculares 
inseridos

Caixa de 
carregamento SEM 
auriculares 
inseridos  

LED Significado; o auricular...
pisca a verme-
lho-azul durante 
aprox. 1 minuto

... está no modo de emparelhamento 
de Bluetooth (Pairing)

pisca 3 vezes a 
azul

... processo de emparelhamento 
Bluetooth realizado com sucesso

pisca 3 vezes a 
vermelho

... processo de emparelhamento 
Bluetooth falhou

acende a azul

...está ligado a um dispositivo atra-
vés de Bluetooth
(o auricular primário [R] está ligado 
ao smartphone; o auricular secundá-
rio [L] está ligado ao auricular pri-
mário [R])

3x

3x
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Indicações sobre mensagens de voz
Os auriculares emitem mensagens de voz para as seguintes funções. 
Através da aplicação Smart Control, pode alterar o idioma da men-
sagem de voz, escolher entre mensagens de voz e sons de aviso ou 
desligar as mensagens de estado, salvo raras exceções (por ex., indi-
cação de pilha recarregável descarregada). 

acende a verme-
lho

...não está ligado a um dispositivo 
através de Bluetooth ou a ligação foi 
interrompida
(o auricular primário [R] não está 
ligado ao smartphone; o auricular 
secundário [L] não está ligado ao 
auricular primário [R])

pisca rapida-
mente a verme-
lho

... pilha recarregável quase sem 
carga

pisca lenta-
mente a verme-
lho

... falha do sistema. Execute um 
reinício (> 32)

Se colocar os auriculares nos ouvidos, os LED desligam-se 
automaticamente após aprox. 5 segundos.

LED Significado; o auricular...

Mensagem de voz Significado/auriculares...
"Power on"  
("ligado")

...estão ligados

"Power off"  
("desligado")

...desligam-se

"Connected"  
("Conectado")

...ligados através de Bluetooth

"No connection"  
("Sem conexão")

...não estão ligados através de 
Bluetooth

"Pairing"  
("Emparelhamento")

... está no modo de 
emparelhamento de Bluetooth 
(Pairing)

"Pairing cancelled" 
("Emparelhamento 
cancelado")

... modo de emparelhamento 
Bluetooth cancelado

"Pairing successful" 
("Emparelhamento realizado 
com sucesso")

... emparelhamento Bluetooth 
realizado com sucesso

"Pairing failed"  
("Emparelhamento falhou")

... não foi possível realizar o 
emparelhamento Bluetooth

"Recharge headset" 
("Carregar o headset")

... pilha recarregável quase 
descarregada – carregar a pilha 
recarregável

"Call rejected"  
("Chamada rejeitada")

...chamada recebida rejeitada
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"Call ended"  
("Chamada terminada")

... chamada terminada

"Volume min"  
("Volume mínimo")

... Volume no mínimo

"Volume max"   
("Volume máximo")

... Volume no máximo

Mensagem de voz Significado/auriculares...
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Primeiros passos

1. Ativar os auriculares e a caixa de carrega-
mento e carregar as pilhas recarregáveis

Aquando do fornecimento, as pilhas recarregáveis dos auriculares e 
da caixa de carregamento estão num modo de repouso e têm de ser 
ativadas, ligando-as uma vez a uma fonte de corrente. 

▷ Coloque os auriculares na caixa de carregamento.

▷ Ligue o cabo USB C à caixa de carregamento e a uma fonte de 
corrente USB (> 16).
Os auriculares e a caixa de carregamento são ativados e as pilhas 
recarregáveis são carregadas. Agora, é possível utilizar os auri-
culares. 

2. Instalar a aplicação Smart Control para o seu 
smartphone

Com a aplicação Sennheiser Smart Control, pode utilizar todas as 
funções e definições dos auriculares e ajustar, por exemplo, o som, 
de acordo com as suas preferências, através do equalizador (> 19).

“Sennheiser Smart Control”
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3. Ligar os auriculares a um dispositivo Blue-
tooth

Ligue os auriculares ao seu smartphone via Bluetooth (> 18).

4. Escolher o adaptador auricular adequado 
para uma colocação perfeita dos auscultadores 
no ouvido

A qualidade de som percecionada, incluindo a reprodução dos gra-
ves, depende muito da colocação correta dos auriculares. 

▷ Teste os adaptadores auriculares para saber qual o tamanho que 
lhe fornece a melhor qualidade de som e o maior conforto.

▷ Pode escolher entre 4 adaptadores auriculares diferentes, nos 
tamanhos XS, S, M e L (> 19).

▷ Coloque o auscultador direito no seu ouvido direito e o esquerdo 
no seu ouvido esquerdo. 

L M S XS

RightLeft

R

RL

L

 1
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▷ Coloque os auriculares ligeiramente inclinados nos ouvidos e 
rode um pouco no canal auditivo para que fiquem colocados de 
forma cómoda e segura.
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Utilizar os auriculares

Informações sobre a pilha recarregável, o 
processo de carregamento e a primeira 
utilização
Os auriculares e a caixa de carregamento têm sempre uma pilha 
recarregável integrada. Com a caixa de carregamento, é possível 
guardar os auriculares sempre de forma segura e, enquanto isso, 
estes são carregados.

Aquando do fornecimento, as pilhas recarregáveis dos auriculares e 
da caixa de carregamento estão num modo de repouso e têm de ser 
ativadas, ligando-as uma vez a uma fonte de corrente. Antes da pri-
meira utilização, a Sennheiser recomenda que os auriculares e a 
caixa de carregamento sejam totalmente carregados sem interrup-
ção.
Um ciclo de carregamento completo da caixa de carregamento e dos 
auriculares demora aprox. 1,5 horas.
Para o carregamento dos auscultadores, a Sennheiser recomenda a 
utilização do cabo USB fornecido e de uma fonte de alimentação USB 
comercial compatível.
Se conectar um cabo USB ligado a uma fonte de corrente à caixa de 
carregamento, a pilha recarregável da caixa de carregamento é car-
regada. Se os auriculares estiverem inseridos na caixa de carrega-
mento, as pilhas recarregáveis dos auriculares são carregadas 
simultaneamente. O indicador LED da caixa de carregamento sina-
liza o processo de carga (> 7). 
Se o estado de carga das pilhas recarregáveis dos auriculares 
descer para um nível crítico, uma mensagem de voz solicita-lhe que 
carregue os auriculares: "Recharge headset" ("Carregar auricula-
res").
O estado de carga da pilha recarregável da caixa de carregamento é 
indicado através do indicador LED na caixa de carregamento (> 7).

Pilha recarregável Operação/standby com as pilhas 
recarregáveis completamente carregadas

Auriculares Autonomia para uma operação de aprox. 4 
horas

Recarregar atra-
vés da caixa de 
carregamento

Autonomia para uma operação de aprox. 8 
horas (até outros 2 ciclos de carga dos auricu-
lares)

Auriculares na 
caixa de carrega-
mento

Standby durante aprox. 7 dias
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Carregar a pilha recarregável dos 
auriculares e da caixa de carregamento

1. Abra a tampa da caixa de carregamento superando uma ligeira 
resistência e coloque o auricular esquerdo no compartimento de 
carregamento esquerdo e o auricular direito no compartimento 
de carregamento direito.
Os auriculares são atraídos magneticamente para o comparti-
mento de carregamento.

2. Ligue a ficha USB C do cabo USB à porta USB C da caixa de car-
regamento.

3. Ligue a ficha USB A a uma porta correspondente de uma fonte de 
corrente USB (não incluída). Certifique-se de que a fonte de cor-
rente USB está ligada à rede elétrica.
As pilhas recarregáveis dos auriculares e da caixa de carrega-
mento são carregadas.
Se não for inserido qualquer auricular na caixa de carregamento, 
apenas é carregada a pilha recarregável da caixa de carrega-
mento.
O indicador LED da caixa de carregamento sinaliza o estado:

LED

Caixa de 
carregamento COM 
auriculares 
inseridos

Caixa de 
carregamento SEM 
auriculares 
inseridos  

pulsa a  
amarelo

... os auriculares e a 
caixa de carrega-
mento estão a ser 
carregados

... a caixa de carre-
gamento está a ser 
carregada

acende a 
verde

... os auriculares e a 
caixa de carrega-
mento estão total-
mente carregados

... a caixa de carre-
gamento está total-
mente carregada

pisca a 
vermelho

... pelo menos um 
auricular tem um 
erro de carrega-
mento/erro na pilha 
recarregável (> 30)

... a caixa de carre-
gamento tem um 
erro de carrega-
mento/erro na pilha 
recarregável (> 30)

USB-A

USB-C

L R1 2

3
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Ligar os auriculares a um dispositivo 
Bluetooth
Para poder utilizar a ligação Bluetooth sem fios, tem de registar pri-
meiro ambos os dispositivos (auriculares e, por ex., smartphone) 
através das definições do dispositivo do seu smartphone. Este pro-
cedimento é designado de emparelhamento. 
Consulte também o manual de instruções do dispositivo Bluetooth 
utilizado, caso a operação seja diferente dos passos mencionados.

Informações sobre a ligação Bluetooth 
sem fios
Os auriculares são compatíveis com o Bluetooth 5.0 padrão.
Se a sua fonte áudio suportar um dos seguintes processos de codifi-
cação de áudio de alta resolução, a música é automaticamente 
reproduzida em alta qualidade: aptX, aptX® LL ou AAC. Caso contrá-
rio, o auscultador reproduz a sua música em qualidade normal (SBC).
Imediatamente após a ligação, os dispositivos emparelhados entre si 
estabelecem a ligação Bluetooth sem fios e podem ser utilizados.
Aquando da inicialização, os auriculares tentam estabelecer uma 
ligação automática ao último dispositivo Bluetooth utilizado. Os auri-
culares conseguem memorizar os perfis de ligação de até oito dispo-
sitivos Bluetooth emparelhados.
Se emparelhar os auriculares com um nono dispositivo Bluetooth, 
este substituirá o perfil de ligação do dispositivo Bluetooth menos 
utilizado. Se, mais tarde, pretender restabelecer a ligação com esse 
dispositivo Bluetooth, terá de voltar a emparelhar os auriculares.

Quando ligar pela primeira vez os auriculares após o carrega-
mento inicial, estes mudam automaticamente para o modo de 
emparelhamento. 

Dispositivo Bluetooth emparelhado (paired) e ligado

Dispositivo Bluetooth emparelhado (não ligado no 
momento)

R
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Emparelhar os auriculares com um 
dispositivo Bluetooth (Pairing)

1. Tire ambos os auriculares da caixa de carregamento e coloque-os 
nos ouvidos (> 20). A distância entre os auriculares e o dispositivo 
Bluetooth deverá comportar, no máximo, 50 cm.

2. Toque nos painéis de controlo tátil direito e esquerdo e mante-
nha-os premidos durante 5 segundos até ouvir a mensagem de 
voz "Pairing" ("Emparelhamento") e um sinal acústico.
Os LED dos auriculares piscam a azul e a vermelho. Os auricula-
res encontram-se no modo de emparelhamento (Pairing).

3. Ative o Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth. 

4. No menu do seu dispositivo Bluetooth, ative a procura de dispo-
sitivos Bluetooth. 
São indicados todos os dispositivos Bluetooth ativos nas proximi-
dades do seu smartphone.
Selecione "MOMENTUM TW" entre os dispositivos Bluetooth 
encontrados. Se solicitado, introduza o código PIN "0000".
Se o emparelhamento tiver sido bem-sucedido, ouvirá a mensa-
gem de voz "Pairing successful" ("Emparelhamento realizado com 
sucesso") e os LED dos auriculares piscam 3 vezes a azul.

Desligar os auriculares de um dispositivo 
Bluetooth
▷ No menu do seu dispositivo Bluetooth, interrompa a ligação aos 

auriculares. 
Os auriculares estão desligados do dispositivo Bluetooth. Os 
auriculares procuram então outros dispositivos emparelhados. 
Se não for encontrado nenhum dispositivo, ouve a mensagem de 

Se não for possível estabelecer qualquer ligação no espaço de 
1 minuto, o modo de emparelhamento é concluído e os auricu-
lares mudam para o modo de descanso. Se necessário, repita 
os passos acima descritos.

“Pairing“

“Pairing
successful“

5s

Hold

1

3 4

2

max. 50 cm

ON
ON

ON

ON
 
MOMENTUM 

TW 
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voz "No connection" ("Sem ligação"). O auscultador muda para o 
modo de descanso.

Instalar a aplicação Smart Control
Para poder fazer uso integral de todas as definições e funções dos 
auscultadores, necessita de ter a aplicação Sennheiser Smart Con-
trol gratuita instalada no seu smartphone. 
Descarregue a aplicação na Apple AppStore ou no Google Play e ins-
tale-a no seu smartphone. Também pode ler o seguinte código QR 
com o seu smartphone ou abrir a seguinte página da Internet:
www.sennheiser.com/smartcontrol

▷ Conecte o seu smartphone aos auriculares através da ligação 
Bluetooth sem fios (> 17).

▷ Inicie a aplicação Smart Control.
A aplicação Smart Control reconhece os auriculares e ativa todas 
as definições e funções disponíveis.

Escolher os adaptadores auriculares 
adequados para uma colocação perfeita 
dos auriculares

A qualidade de som percecionada, incluindo a reprodução dos gra-
ves, depende muito da colocação correta dos auriculares no ouvido. 

▷ Retire o adaptador auricular do canal de som.

▷ Introduza o novo adaptador auricular no canal de som e certifi-
que-se de que o adaptador auricular encaixa.

Se pretender apagar a lista de emparelhamento Bluetooth dos 
auriculares, reponha os auriculares para as definições de 
fábrica (> 33).

L M S XS

Click

http://www.sennheiser.com/device-control-app
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▷ Teste os adaptadores auriculares para saber qual o tamanho que 
lhe fornece a melhor qualidade de som e o maior conforto.
Pode escolher entre 4 adaptadores auriculares diferentes, nos 
tamanhos XS, S, M e L. Os adaptadores auriculares têm de ficar 
seguros no canal auditivo e fechar completamente os seus ouvi-
dos.

Colocar os auriculares nos ouvidos 

▷ Coloque o auscultador direito no seu ouvido direito e o esquerdo 
no seu ouvido esquerdo. 

▷ Coloque os auriculares ligeiramente inclinados nos ouvidos e 
rode-os um pouco no canal auditivo para que fiquem colocados 
de forma confortável e segura. (> 19).

Ligar os auriculares

Pode utilizar apenas o auricular direito, sem utilizar o esquerdo. 
No entanto, não pode utilizar apenas o auricular esquerdo.

A função Smart Pause permite parar automaticamente a repro-
dução de música se tirar um dos auriculares do ouvido (> 24).

RightLeft

R

RL

L

 1

AVISO
Perigo decorrente de volume elevado!
Um volume muito alto durante um longo período de tempo 
pode causar danos permanentes na audição.

▷ Defina um nível de volume baixo antes de colocar os 
auscultadores (> 22).

▷ Não se exponha a volumes elevados constantes.
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▷ Tire ambos os auriculares da caixa de carregamento e coloque-os 
nos ouvidos (> 20). 
Se um dispositivo Bluetooth emparelhado se encontrar dentro do 
alcance sem fios, ouvirá a mensagem de voz "Power On" 
("Ligado") e "Connected" ("Conectado"). O LED dos auriculares 
acende-se a azul.

Desligar os auriculares

Os auriculares não têm de ser explicitamente desligados.  

▷ Coloque os auriculares na caixa de carregamento para os desli-
gar. 
Assim que forem colocados na caixa de carregamento, eles des-
ligam-se e começam a carregar (> 16).

Os auriculares passam automaticamente para o modo de des-
canso caso não seja possível encontrar nenhum dispositivo 
Bluetooth emparelhado no espaço de 15 minutos ou caso os 
auriculares estejam inativos durante aprox. 60 minutos (liga-
dos através de Bluetooth, mas sem reprodução de áudio). Ative 
novamente os auriculares que estão no modo de descanso. 
Para tal, toque 1 vez nos painéis de controlo tátil ou coloque os 
auriculares na caixa de carregamento durante pouco tempo.

“Power on“

“Connected“

On

Os auriculares passam automaticamente para o modo de des-
canso caso não seja possível encontrar nenhum dispositivo 
Bluetooth emparelhado no espaço de 15 minutos ou caso os 
auriculares estejam inativos durante aprox. 60 minutos (liga-
dos através de Bluetooth, mas sem reprodução de áudio). Ative 
novamente os auriculares que estão no modo de descanso. 
Para tal, toque 1 vez nos painéis de controlo tátil ou coloque os 
auriculares na caixa de carregamento durante pouco tempo.

OffL R
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Ajustar o volume

Para aumentar o volume:

▷ Toque no painel de controlo tátil do auscultador direito e mante-
nha-o premido até o volume aumentar. 

Para reduzir o volume:

▷ Toque no painel de controlo tátil do auscultador esquerdo e man-
tenha-o premido até o volume reduzir. 

Se tiver alcançado o volume máximo ou mínimo, ouve a mensagem 
de voz "Volume max" ("Volume máximo") ou "Volume min" ("Volume 
mínimo").

Escutar ruídos externos ou conversas – 
ativar/desativar a função Transparent 
Hearing
A função Transparent Hearing permite ouvir ruídos externos ou 
comunicar sem tirar os auriculares dos ouvidos. Desta forma, conse-
gue, p. ex., ouvir anúncios no comboio ou no avião ou manter conver-
sas breves.

Se tirar um auricular do ouvido, a reprodução de música é inter-
rompida. Também pode desativar esta função Smart Pause (> 
24).

AVISO
Perigo decorrente de volume elevado!
Um volume muito alto durante um longo período de tempo 
pode causar danos permanentes na audição. 
▷ Defina um volume baixo antes de colocar os ausculta-

dores e antes de mudar entre fontes áudio.
▷ Não se exponha a volumes elevados constantes.

Também pode ajustar o volume através do seu dispositivo 
Bluetooth ligado ou da aplicação Smart Control.

HoldHold

R L
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▷ Toque 2 vezes no painel de controlo tátil do auscultador direito.
O modo Transparent Hearing definido na aplicação Smart Control 
está ativado. Tal permite-lhe identificar ruídos externos sem ter 
de tirar os auriculares dos ouvidos.

Para desativar o modo Transparent Hearing:

▷ Toque 2 vezes no painel de controlo tátil do auscultador direito.

Ajustar a função Transparent Hearing
Para conseguir utilizar plenamente a função Transparent Hearing, 
necessita da aplicação Smart Control (> 19).

▷ Na aplicação Smart Control, escolha a função Transparent Hea-
ring desejada:

Utilizar os assistentes de voz/marcação 
por voz
▷ Toque 1 vez no painel de controlo tátil do auscultador direito.

O assistente de voz disponível do seu smartphone é ativado 
(*consoante o sistema utilizado ou a aplicação disponível no seu 
smartphone; Siri, Google Assistant, Baidu, etc.).

▷ Faça a pergunta pretendida aos assistentes.
Para interromper os assistentes de voz/marcação por voz:

▷ Toque 1 vez no painel de controlo tátil do auscultador direito ou 
esquerdo.

2x

R

ON/OFF

Transparent Hearing Descrição
"Keep music playing and 
mix with ambient sound"
("Manter a reprodução de 
música e misturar com 
ruídos externos")

A reprodução de áudio (por ex., 
música) continua e é misturada com 
ruídos externos.

"No music playback, only 
ambient sound"
("Sem reprodução de 
música, apenas ruídos 
externos")

A reprodução de áudio (por ex., 
música) é silenciada e ouve apenas 
ruídos externos.
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Utilizar a função Smart Pause
Os auriculares reconhecem automaticamente se está a usar os auri-
culares no ouvido ou se os tira do mesmo.
A reprodução de música é colocada em pausa quando tira um auri-
cular do ouvido e é retomada quando o insere novamente.
Também pode desativar a função através da aplicação Smart Con-
trol.

Controlar a reprodução de música
As funções de reprodução de música apenas estão disponíveis se os 
auriculares e o dispositivo estiverem ligados através de Bluetooth. 
Alguns smartphones ou leitores de música podem não suportar 
todas as funções. 
O auricular esquerdo permite-lhe controlar a reprodução de música. 

Reproduzir/parar a música
▷ Toque 1 vez no painel de controlo tátil do auscultador esquerdo.

1x

R

ON/OFF

Siri, Google Assistant, 
Baidu, ...*

Pode utilizar apenas o auricular direito (auricular primário). O 
auricular esquerdo (auricular secundário) não pode ser utili-
zado sozinho e necessita do auricular direito para a transmis-
são Bluetooth.

Painel de controlo tátil 
esquerdo Função

Tocar 1 vez Reproduzir ou parar a música

L
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Reproduzir a faixa seguinte
▷ Toque 2 vezes no painel de controlo tátil do auscultador esquerdo.

Reproduzir a faixa anterior
▷ Toque 3 vezes no painel de controlo tátil do auscultador 

esquerdo.

Telefonar com os auriculares
As funções de chamada apenas estão disponíveis se os auriculares 
e o smartphone estiverem ligados através de Bluetooth. Alguns 
smartphones podem não suportar todas as funções.
O auricular direito permite-lhe controlar as funções de chamada. 

Fazer uma chamada
▷ Selecione no seu smartphone o número de telefone pretendido.

Se o seu smartphone não transmitir automaticamente a chamada 
para o auscultador, selecione no seu smartphone "MOMENTUM 
TW" como dispositivo de reprodução (se necessário, consulte o 
manual de instruções do seu smartphone).

Atender/rejeitar/terminar a chamada telefónica
Se o seu auscultador estiver ligado a um smartphone e receber uma 
chamada, ouve um sinal de toque no auscultador. 
Se estiver a ouvir música e receber uma chamada, a música será 
parada até que termine a chamada telefónica. 

Painel de controlo tátil 
esquerdo Função

Tocar 2 
vezes

Reproduzir a faixa seguinte da lista de 
reprodução

Painel de controlo tátil 
esquerdo Função

Tocar 3 
vezes

Reproduzir a faixa anterior da lista de 
reprodução

R
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Visualizar o estado de carga da pilha 
recarregável
Se os auriculares estiverem ligados ao seu dispositivo Bluetooth, o 
estado de carga da pilha recarregável pode ser apresentado no ecrã 
do seu smartphone ou dispositivo (dependendo do dispositivo e do 
sistema operativo utilizado).
O estado de carga das pilhas recarregáveis dos auriculares também 
é apresentado na aplicação Smart Control.

Visualizar o estado de carga da pilha recarregável com a caixa de 
carregamento

Se não estiver ligado nenhum cabo USB à caixa de carregamento:

▷ Prima o botão LED na caixa de carregamento.
O indicador LED da caixa de carregamento sinaliza o estado de 
carga da pilha recarregável durante 5 segundos: 

Painel de controlo tátil 
direito Função

Tocar 1 vez Atender a chamada

Tocar 1 vez
Terminar a chamada
Mensagem de voz "Call ended" 
("Chamada terminada")

Tocar 2 vezes
Rejeitar chamada
Mensagem de voz "Call rejected" 
("Chamada rejeitada")

Tocar 1 vez Atender a chamada e terminar a 
chamada ativa

Tocar 2 vezes Rejeitar a chamada e continuar a 
chamada ativa

Press

1x
Press

1x
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Ajustar os efeitos sonoros/equalizador
Para poder utilizar os efeitos sonoros e/ou o equalizador, necessita 
da aplicação Smart Control (> 19).

▷ Na aplicação Smart Control, selecione os efeitos sonoros preten-
didos através do equalizador.
Os efeitos sonoros são guardados nos auriculares. Estes ajustes 
de som também estão ativos sem a utilização da aplicação Smart 
Control se, por ex., utilizar outro dispositivo Bluetooth.

Ajustar as mensagens de voz/sons de 
aviso
Para ajustar as mensagens de voz e os sons de aviso, necessita da 
aplicação Smart Control (> 19).
Pode alterar o idioma da mensagem de voz, escolher entre mensa-
gens de voz e sons de aviso ou desligar as mensagens de estado, 
salvo raras exceções (por ex., indicação de pilha recarregável des-
carregada).

LED

Caixa de 
carregamento COM 
auriculares 
inseridos

Caixa de 
carregamento SEM 
auriculares 
inseridos  

acende a 
verde

... os auriculares 
estão totalmente 
carregados

... a caixa de carre-
gamento está carre-
gada a 50–100%.

pulsa a  
amarelo

... os auriculares 
estão a ser carrega-
dos através da pilha 
recarregável da 
caixa de carrega-
mento

–

acende a 
amarelo

... a pilha recarregá-
vel da caixa de car-
regamento está sem 
carga e os auricula-
res não estão total-
mente carregados

... a caixa de carre-
gamento está carre-
gada a menos de 
50%

acende a 
vermelho

... as pilhas recarre-
gáveis dos auricula-
res e da caixa de 
carregamento estão 
descarregadas

... a pilha recarregá-
vel da caixa de car-
regamento está des-
carregada

pisca a 
vermelho

... pelo menos um 
auricular tem um 
erro de carrega-
mento/erro na pilha 
recarregável (> 30)

... a caixa de carre-
gamento tem um 
erro de carrega-
mento/erro na pilha 
recarregável (> 30)
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Guardar e transportar os auriculares na 
caixa de carregamento
Guarde os auriculares na caixa de carregamento para evitar danos 
nos auriculares quando não os está a utilizar ou durante o transporte. 
Enquanto isso, os auriculares são automaticamente carregados para 
que tenha sempre a autonomia da pilha recarregável completa.

▷ Abra a tampa da caixa de carregamento superando uma ligeira 
resistência e coloque o auricular esquerdo no compartimento de 
carregamento esquerdo e o auricular direito no compartimento 
de carregamento direito.
Os auriculares são atraídos magneticamente para o comparti-
mento de carregamento.

▷ Feche a tampa da caixa de carregamento.

L R
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Conservação e manutenção dos 
auriculares

▷ Limpe o produto apenas com um pano seco e macio.

▷ De vez em quando, limpe os contactos dos auriculares e da caixa 
de carregamento, por ex., com um cotonete.

Substituir os adaptadores auriculares
Por motivos de higiene, deverá substituir regularmente as almofa-
das. Os adaptadores auriculares de substituição podem ser adquiri-
dos junto do seu distribuidor Sennheiser.

1. Retire o adaptador auricular do canal de som.

2. Introduza o novo adaptador auricular no canal de som e certifi-
que-se de que o adaptador auricular encaixa.

CUIDADO
Os líquidos podem danificar o sistema eletrónico do produto!
A entrada de líquidos no produto pode causar um curto-circuito e 
destruir o respetivo sistema eletrónico.
▷ Mantenha todo o tipo de líquidos afastados deste produto.
▷ Nunca utilize produtos de limpeza nem solventes.

L M S XS

Click
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Informações sobre pilha recarregável 
integrada
A Sennheiser garante que as pilhas recarregáveis funcionam perfei-
tamente no momento da compra do produto. Se, após a compra ou 
dentro do período de garantia, suspeitar que uma pilha recarregável 
está claramente danificada, ou caso seja apresentado um erro de 
carregamento/erro na pilha recarregável (> 7), não continue a utilizar 
o produto. Desligue-o da rede elétrica e devolva-o imediatamente a 
um parceiro de assistência técnica da Sennheiser.

Instalar atualizações de firmware
As atualizações de firmware estão disponíveis gratuitamente e pode 
descarregá-las através da Internet com a aplicação Sennheiser 
Smart Control.

▷ Ligue os auriculares ao seu smartphone e inicie a aplicação Smart 
Control (> 19). 

▷ Através da aplicação, é informado sobre atualizações de fir-
mware disponíveis e orientado durante o processo de instalação.
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Perguntas frequentes/Em caso 
de anomalia
Lista atual de perguntas mais frequentes (FAQ)
Visite a página do produto MOMENTUM True Wireless

www.sennheiser.com/truewireless 
Nela, encontra uma lista das perguntas mais frequentes (FAQ) e as 
sugestões de resolução.

Não é possível utilizar o auricular esquerdo?

Certifique-se de que o auricular está carregado (> 16) e que os auri-
culares estão emparelhados e ligados ao seu dispositivo Bluetooth 
(> 18). Só é possível utilizar o auricular esquerdo se o auricular direito 
também for utilizado (o auricular direito controla a transmissão Blue-
tooth). O alcance do sinal do auricular esquerdo é de aprox. 25 cm 
em relação ao auricular direito.

Não é possível utilizar o auricular direito?

Certifique-se de que o auricular está carregado (> 16) e que os auri-
culares estão emparelhados e ligados ao seu dispositivo Bluetooth 
(> 18).

Não é possível ligar os auriculares ou estes não reagem a toques?

Toque 1 vez no painel de controlo tátil para ativar o auricular a partir 
do modo de descanso (> 20).
Certifique-se de que os auriculares estão carregados (> 16). Se não 
for esse o caso, reinicie os auriculares (> 32).

Não é possível carregar os auriculares?

Reinicie os auriculares (> 32).

O tempo de funcionamento sofre uma quebra?

As pilhas recarregáveis estão gastas. Contacte o seu parceiro de 
assistência técnica da Sennheiser.

Falha temporária de som?

Certifique-se de que os auriculares se encontram dentro do alcance 
sem fios do dispositivo Bluetooth (> 32).

O som está demasiado baixo?

Aumente o volume (> 22).

O som dos auriculares ouve-se de forma desregulada?

A configuração do som pode ter sido desregulada com o equalizador 
da aplicação Smart Control. Estabeleça a ligação com a aplicação 
Smart Control e verifique as definições do equalizador (> 27).

Só se ouve som num lado?
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Certifique-se de que ambos os auriculares estão carregados (> 16), 
emparelhados e ligados ao dispositivo Bluetooth (> 18) e correta-
mente inseridos nos seus ouvidos (> 20).

O som não corresponde à imagem da TV ou do PC (não está sincronizado 
com os lábios)?

Certifique-se de que está a utilizar um dispositivo Bluetooth com o 
padrão aptX Low Latency (LL) para ter uma latência reduzida da 
transmissão áudio.

Os auriculares são desconfortáveis?

Teste os diferentes adaptadores auriculares para saber qual o tama-
nho que lhe proporciona o maior conforto e a melhor qualidade de 
som  (> 19).

Os auriculares estão ligados através da aplicação Smart Control, mas não 
é possível reproduzir música?

Se ligar os auriculares apenas através da aplicação Smart Control, 
só será estabelecida uma ligação para controlar os auriculares (via 
Bluetooth Low Energy). Para reproduzir música, tem de emparelhar 
os auriculares com o smartphone através do menu Bluetooth do seu 
smartphone (> 17).

Ainda tem dúvidas ou a avaria persiste?
Contacte o seu distribuidor Sennheiser se surgirem problemas com 
o produto que não estejam incluídos na lista de perguntas frequen-
tes ou que não possam ser resolvidos com as soluções sugeridas.
Para encontrar o distribuidor no seu país, consulte www.sennhei-
ser.com > "Service & Support".

Se sair da área de alcance Bluetooth
Só é possível telefonar e fazer transmissões sem fios dentro da área 
de alcance Bluetooth do seu smartphone. O alcance depende das 
condições ambientais como, por ex., a espessura e características 
das paredes. Em linha direta sem obstruções, o alcance máximo da 
maioria dos smartphones e dos dispositivos Bluetooth é de 10 
metros.
Se sair da área de alcance Bluetooth do smartphone com os auricu-
lares, a qualidade do som diminui gradualmente até ouvir a mensa-
gem de voz "No connection" ("Sem conexão") e a ligação ser inter-
rompida por completo. Se regressar imediatamente com os 
auriculares para a área de alcance Bluetooth do smartphone, a liga-
ção é novamente estabelecida e ouve a mensagem de voz "Connec-
ted" ("Conectado"). Se não for este o caso, toque 1 vez no painel de 
controlo tátil do auricular.
Pode utilizar apenas o auricular direito (auricular primário). O auricu-
lar esquerdo (auricular secundário) não pode ser utilizado sozinho e 
necessita do auricular direito para a transmissão Bluetooth.

Reiniciar os auriculares
Se a função dos auriculares tiver sido afetada, reinicie:

http://www.sennheiser.com
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▷ Certifique-se de que os contactos dos auriculares e da caixa de 
carregamento estão limpos e que estabelecem um bom contacto 
(o LED da caixa de carregamento acende-se quando coloca os 
auriculares na caixa de carregamento). Se necessário, limpe os 
contactos (>  29).

▷ Conecte a caixa de carregamento a uma fonte de corrente através 
do cabo USB (> 16).

▷ Coloque os auriculares na caixa de carregamento e toque nos pai-
néis de controlo tátil direito e esquerdo e mantenha-os premidos 
durante 6 segundos (no espaço de 60 segundos). 
Os auriculares foram reiniciados.

Repor as definições de fábrica dos auriculares/Reset
Se a função dos auriculares apresentar interferências e o reinício 
manual (> 32) não surtir qualquer melhoria, reponha as definições de 
fábrica. Ao fazê-lo, todas as definições de emparelhamento, entre 
outras, são eliminadas.

▷ Certifique-se de que os contactos dos auriculares e da caixa de 
carregamento estão limpos e que estabelecem um bom contacto 
(o LED da caixa de carregamento acende-se quando coloca os 
auriculares na caixa de carregamento). Se necessário, limpe os 
contactos (>  29).

▷ Conecte a caixa de carregamento a uma fonte de corrente através 
do cabo USB (>  16).

▷ Coloque os auriculares na caixa de carregamento e toque nos pai-
néis de controlo tátil direito e esquerdo e mantenha-os premidos 
durante, pelo menos, 30 segundos (no espaço de 60 segundos).
Os auriculares são repostos para as definições de fábrica.

Também pode repor os auriculares para as definições de 
fábrica através da aplicação Smart Control.

6s

Hold

30s

Hold
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Dados técnicos
MOMENTUM True Wireless M3IETW

Estilo de utilização Auriculares estéreo True wireless

Acoplamento à orelha Canal auditivo

Intervalo de transmissão 5 Hz a 21 kHz

Princípio do conversor dinâmico, fechado

Tamanho do conversor 7 mm

Nível de pressão sonora 
(SPL)

107 dB (1 kHz/1 mW)

Distorção harmónica (1 kHz, 
94 dB SPL)

< 0,08%

Princípio do microfone MEMS

Gama de frequências do 
microfone

100 Hz a 10 kHz

Sensibilidade do microfone 94 dB SPL a 1 kHz

Característica direcional do 
microfone (fala)

Beamforming Array com 2 microfones

Alimentação de tensão Pilhas recarregáveis de lítio 
integradas, 3,7 V 
Auricular esquerdo: 60 mAh
Auricular direito: 85 mAh
Caixa de carregamento: 600 mAh
Carregamento USB com porta USB C 
na caixa de carregamento: 5 V , 
650 mA

Tempo de funcionamento 4 horas (reprodução de música 
através de A2DP) com pilha 
recarregável dos auriculares;
12 horas com pilha recarregável da 
caixa de carregamento

Tempo em standby Aprox. 7 dias (auriculares na caixa de 
carregamento)

Tempo de carregamento 
das pilhas recarregáveis

Aprox. 1,5 horas

Intervalo de temperaturas Funcionamento: 0 a +40 °C
Armazenamento: -25 a +60 °C

Humidade relativa do ar Funcionamento: 10 a 80%, sem 
condensação
Armazenamento: 10 a 90%

Intensidade do campo 
magnético

Auriculares: 1,6 mT
Caixa de carregamento: 130 mT

Proteção dos auriculares 
contra condições climáticas 
adversas

Proteção contra salpicos de água de 
acordo com a norma IPX4

Peso Auricular esquerdo: aprox. 6 g
Auricular direito: aprox. 7 g
Caixa de carregamento: aprox. 57 g
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Bluetooth

Versão compatível com 5.0, classe 1, BLE

Frequência de emissão 2402 MHz a 2480 MHz

Modulação GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Perfis HSP, HFP, AVRCP, A2DP

Potência de saída 10 mW (máx.)

Codec aptX®, aptX® LL, AAC, SBC
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Declarações do fabricante
Garantia
A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume uma garantia de 24 
meses para este produto.
As condições de garantia atuais encontram-se disponíveis no nosso 
site de Internet www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor 
Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas
• Diretiva relativa à segurança geral dos produtos (2001/95/CE)
• Em conformidade com os limites de volume específicos do país

Declaração de conformidade UE
• Diretiva RoHS (2011/65/UE)
O abaixo assinado Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara 
que o tipo de equipamento de rádio M3IETW L, M3IETW R, M3IETW 
C está em conformidade com a Diretiva relativa a equipamentos de 
rádio (2014/53/UE).
O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível 
sob o seguinte endereço de internet: www.sennheiser.com/down-
load.

Indicações sobre a eliminação
• Diretiva relativa a pilhas e acumuladores (2006/66/CE e 2013/

56/UE)
• Diretiva REEE (2012/19/UE)
O símbolo do contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz que 
se encontra no produto, na pilha/bateria (se existente) e/ou na 
embalagem, alerta-o para o facto de que estes produtos não podem 
ser eliminados no lixo doméstico normal no fim da sua vida útil, mas 
devem ser eliminados separadamente. Em relação às embalagens, 
respeite os regulamentos legais sobre a separação de resíduos no 
seu país.
Obtenha mais informações sobre a reciclagem destes produtos 
junto da câmara municipal, do centro ou ponto de recolha local ou do 
seu parceiro Sennheiser.
A recolha separada de aparelhos elétricos e eletrónicos antigos, 
pilhas/baterias (se aplicável) e embalagens serve para promover a 
reciclagem e/ou reutilização e evitar efeitos negativos causados, por 
exemplo, por substâncias potencialmente nocivas. Assim, contribui 
significativamente para a proteção do ambiente e da saúde.

Marcas
Sennheiser é uma marca registada da Sennheiser electronic GmbH 
& Co. KG.
Apple e o logótipo da Apple são marcas registadas da Apple Inc., 
registada nos EUA e noutros países. App Store é uma marca de ser-
viço Apple Inc. 
Google Play e o logótipo da Google Play são marcas registadas da 
Google LLC. 
A marca nominativa Bluetooth® e os seus logótipos são marcas 
registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de 
tais marcas por parte da Sennheiser electronic GmbH & Co. KG está 
licenciada. 

http://www.sennheiser.com
message URL http://www.sennheiser.com/download
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Qualcomm aptX é um produto da Qualcomm Technologies Interna-
tional, Ltd. Qualcomm é uma marca registada da Qualcomm Incorpo-
rated, registada nos Estados Unidos e noutros países, e que é utili-
zada com autorização. 
aptX é uma marca registada da Qualcomm Technologies Internatio-
nal, Ltd., registada nos Estados Unidos e noutros países, e que é uti-
lizada com autorização. 
Os outros nomes de produtos ou de empresas referidos nos docu-
mentos do utilizador podem ser marcas ou marcas registadas dos 
seus respetivos proprietários.
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