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Vigtige sikkerhedshenvisninger

Vigtige
sikkerhedshenvisninger
▷ Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du
tager produktet i brug.

▷ Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal betjeningsvejledningen altid følge med.

▷ Produktet må ikke anvendes, hvis det efter al sandsynlighed er
beskadiget.

▷ Brug produktet udelukkende i omgivelser, hvor den trådløse Bluetooth-transmission er tilladt.
Undgåelse af sundhedsskader og uheld

▷ Beskyt hørelsen mod for høj lydstyrke. For at undgå høreskader må du ikke anvende hovedtelefonerne i længere
tid med høj lydstyrke. Hovedtelefoner fra Sennheiser
lyder også rigtig godt ved lav og mellemkraftig lydstyrke.

▷ Sæt aldrig hovedtelefonerne for langt ind i øregangen og aldrig
uden øreadaptere. Træk altid hovedtelefonerne langsomt og forsigtigt ud af ørerne.

▷ Produktet frembringer kraftigere permanente magnetfelter, der kan medføre fejl på pacemakere, implanterede
defibrillatorer (ICDer) og andre implantater. Overhold
altid en afstand på mindst 10 cm mellem produktkomponenterne,
der indeholder magneten (øretelefon og ladeboks), og pacemakeren, den implanterede defibrillator eller et andet implantat.

▷ Produkt-, emballage- og tilbehørsdele skal opbevares utilgængeligt for børn og husdyr for at undgå farer for ulykker. Fare for indtagelse og kvælning.

▷ Undlad at bruge produktet på steder, hvor omgivelserne kræver,
at man udviser særlig opmærksomhed (f.eks. i trafikken eller ved
håndværksarbejde).
Undgåelse af produktskader og fejl

▷ For at undgå korrosion eller deformering må produktet ikke
udsættes for fugt eller ekstremt lave eller ekstremt høje temperaturer (hårtørrer, radiatorer, solindstråling over længere tid).

▷ Anvend udelukkende det ekstraudstyr/tilbehør og de reservedele, som er en del af leveringsomfanget eller bliver anbefalet af
Sennheiser.

▷ Produktet må udelukkende rengøres med en blød, tør klud.
Sikkerhedshenvisninger for litium-batterier
ADVARSEL
Ved misbrug eller ukorrekt anvendelse er der risiko for, at
batterierne lækker. I ekstreme tilfælde er der risiko for:
• Eksplosion
• Udvikling af brand
• Varmeudvikling
• Udvikling af røg eller gas
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Anvend udelukkende genopladelige batterier og
opladere, som anbefales af Sennheiser.
Oplad produkter ved en omgivelsestemperatur på 10 °C
til 40 °C.
Det genopladelige batteri må ikke udsættes for varme
over 60 °C. Undgå direkte sollys, og det genopladelige
batteri må ikke kastes i åben ild.
Hvis produktets indbyggede genopladelige batteri ikke
bruges i længere tid, skal det lades op med
regelmæssige mellemrum (ca. hver 3. måned).
Udstyr drevet med genopladelige batterier skal slukkes
efter brug.
Aflevér defekte produkter med indbygget genopladeligt
batteri på en genbrugsstation eller hos forhandleren.

Henvisninger vedrørende registrering og behandling af data og
firmware-updates
Dette produkt gemmer individuelle indstillinger som f.eks. lydstyrke,
klangprofiler og Bluetooth-parringsdata for forbundne apparater.
Disse data er nødvendige til anvendelsen af produktet og overføres
ikke til og behandles ikke af Sennheiser eller virksomheder, der
arbejder for Sennheiser.
Produktets firmware kan aktualiseres gratis med appen „Sennheiser
Smart Control“ via en internetforbindelse. Hvis apparatet, hvor
appen er installeret, er forbundet med internettet, overføres følgende data automatisk til Sennheiser-servere og behandles dér for
at kunne stille egnede firmware-updates til rådighed og overføre
dem: Produktets hardware-identifier, hardware-revisionsnummer,
firmwareversion, operativsystemtype (Android, iOS) og -version.
Dataene anvendes kun til den anførte brug og gemmes ikke permanent.
Etablér ikke en internetforbindelse, hvis disse data ikke skal overføres og behandles.
Bestemmelsesmæssig anvendelse/hæftelse
Denne hovedtelefoner er udformet som tilbehør til Bluetooth-kompatible enheder til den trådløse audiokommunikation som f.eks. afspilning af musik og telefonsamtaler via trådløs Bluetooth-teknologi.
Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger
dette produkt på anden måde end beskrevet i de tilhørende produktvejledninger.
Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsesmæssig
anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.
Sennheiser hæfter ikke for skader på USB-udstyr, som ikke er i overensstemmelse med USB-specifikationerne. Sennheiser hæfter ikke
for skader som følge af afbrudt forbindelse pga. afladede eller for
gamle batterier eller overskridelse af Bluetooth-sendeområdet.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtagning!
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Leveringsomfang

Leveringsomfang
Øretelefon til højre R (M3IETW R) og
øretelefon til venstre L (M3IETW L)

Ladeboks med integreret batteri til øretelefonerne
(M3IETW C)

USB-kabel til opladning med USB-C- og USB-A-stik,
ca. 0,25 m

Øreadapter af silikone (størrelse XS, S, M (sat på øretelefonerne ved levering) og L

Kort vejledning

Sikkerhedsanvisninger

Online finder du:
• denne udførlige betjeningsvejledning og andre informationer
(www.sennheiser.com/download)
• Sennheiser Smart Control-appen til indstilling af hovedtelefonerne og til andre funktioner
(www.sennheiser.com/smartcontrol)
Du kan finde en liste over tilbehørsdelene på
www.sennheiser.com på produktsiden for MOMENTUM True
Wireless. Kontakt Sennheiser-partneren i dit land: www.sennheiser.com > »Service & Support«.
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Produktoversigt
Ladeboks
M3IETW C

7
6

8

9
1 2 3 4 5

7

Lysdiodevisning
viser batteriets, ladeboksens eller øretelefonernes
opladningsproces/ladetilstand (hvis de er sat i
ladeboksen)
Indgang til USB-C-stik
til opladning af batterierne
Lysdiodetast
aktiverer lysdiodevisningen i 5 sekunder
Indbygget genopladeligt batteri til opladning af
øretelefonerne under vejs
Typeskilt
Ladeholder til den venstre øretelefon L
Magnetholdere
Ladeholder til den højre øretelefon H
Ladekontakter
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Øretelefoner
M3IETW L og M3IETW R
M3IETW L

M3IETW R

B

A

G

C

A

C

L

R

0

0
D

E

D

D

E

H
F

D
H

F
F

Touch-betjeningsflade
Udskiftelige silikone-øreadaptere
Venstre øretelefon L (sekundær øretelefon, modtager
signaler fra den højre øretelefon)
Statuslysdiode
Magnetholdere
Ladekontakter
Mikrofon til at høre omgivelsesstøj („Transparent Hearing“)
og til telefonering
Højre øretelefon R (primær øretelefon, styrer Bluetoothforbindelsen fra smartphone og venstre øretelefon)
Indbygget genopladeligt batteri

Oversigt over ladeboksens
lysdiodevisning
2

Hvis der er tilsluttet et USB-kabel, viser ladeboksens lysdiodevisning
opladningsprocessen permanent:
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Ladeboks MED
isatte øretelefoner

Lysdiode

Ladeboks UDEN
isatte øretelefoner

Blinker
gult

... øretelefonerne og ... ladeboksen oplaladeboksen oplades des

Lyser
grønt

... øretelefonerne og ... ladeboksen er
ladeboksen er fuld- fuldstændigt oplastændigt opladet
det

Blinker
rødt

... mindst en øretele- ... Ladeboksen har
fon har en lade-/bat- en lade-/batterifejl
(> 25)
terifejl (> 25)

2
Press

1x

Hvis der ikke er tilsluttet et USB-kabel, viser ladeboksens lysdiodevisning batteriets ladeniveau eller øretelefonernes opladningsproces i 5 sekunder, når du trykker på lysdiodetasten:
Ladeboks MED
isatte øretelefoner

Ladeboks UDEN
isatte øretelefoner

Lyser
grønt

... øretelefonerne er
fuldstændigt opladet

... ladeboksen er
oplaet 50-100 %

Blinker
gult

... øretelefonerne
oplades med ladeboksens batteri

–

Lysdiode

... ladeboksens batteri er afladet, og
Lyser gult øretelefonerne er
ikke fuldstændigt
opladet

... ladeboksen er
opladet mindre end
50 %

... øretelefonernes
... ladeboksens batog ladeboksens batLyser rødt
teri er næsten aflaterier er næsten
det
opladet
Blinker
rødt

... mindst en øretele- ... Ladeboksen har
fon har en lade-/bat- en lade-/batterifejl
(> 25)
terifejl (> 25)

Hvis lysdiodevisningen ikke lyser:
• Rengør kontakterne på øretelefonerne og i ladeboksen (>
24).
• Oplad batteriet i ladeboksen og øretelefonerne, indtil lysdiodevisningen lyser igen (> 12).
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Oversigt over øretelefonernes
lysdiodevisning

Lysdiode

Betydning, øretelefonen...
Blinker rødt-blåt ... er i Bluetooth-parringsmodus (paii ca. 1 min
ring)

3x

Blinker blåt 3 x

... Bluetooth-parringsproces afsluttet

3x

Blinker rødt 3 x

... Bluetooth-parringsproces mislykket

Lyser blåt

... er forbundet med en enhed via
Bluetooth
(primær øretelefon (R) er forbundet
med smartphonen, sekundær øretelefon (L) er forbundet med primær
øretelefon (R))

Lyser rødt

... er ikke forbundet med en enhed
via Bluetooth, eller forbindelsen er
blevet afbrudt
(primær øretelefon (R) er ikke forbundet med en smartphone, sekundær øretelefon (L) er ikke forbundet
med primær øretelefon (R))

Blinker rødt hur... Batteriet næsten afladet
tigt
Blinker rødt
langsomt

... systemfejl. Gennemfør en genstart (> 27)

Når sætter øretelefonerne i øret, slukker lysdioderne automatisk efter ca. 5 sekunder.

Henvisninger om talte meddelelser
Øretelefonerne udsender talte meddelelser for følgende funktioner.
Med Smart Control-appen kan du ændre den talte meddelelses
sprog, vælge mellem talte meddelelser og henvisningstoner eller frakoble statusmeldingerne bortset fra få undtagelser (f.eks. henvisning
til afladet batteri).
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Talt meddelelse

Betydning/øretelefoner...

„Power on“
(„tændt“)

... er tændt

„Power off“
(„slukket“)

... slukkes

„Connected“
(„forbundet“)

... er forbundet via Bluetooth

„No connection“
(„ingen forbindelse“)

... er ikke forbundet via Bluetooth

„Pairing“
(„parring“)

... er i Bluetooth-parringsmodus
(pairing)

„Pairing cancelled“ („parring
afbrudt“)

... Bluetooth-parringsmodus afbrudt

„Pairing successful“ („parring ... Bluetooth-parring afsluttet
afsluttet“)
„Pairing failed“
(„parring mislykket“)

... Bluetooth-parring ikke afsluttet

„Recharge headset“
(„oplad headset“)

... batteri næsten afladet – oplad
batteri

„Call rejected“
(„opkald afvist“)

... indkommende opkald afvist

„Call ended“
(„opkald afsluttet“)

... opkald afsluttet

„Volume min“
(„lydstyrke minimum“)

... lydstyrke på minimum

„Volume max“
(„lydstyrke maksimum“)

... lydstyrke på maksimum
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Første trin
1. Aktivering af øretelefoner og ladeboks og
opladning af batterier

Ved levering er øretelefonerne og ladeboksens batterier i en sovefunktion og skal aktiveres ved at tilslutte den en gang til en strømkilde.

▷ Sæt øretelefonerne i ladeboksen.
▷ Forbind USB-C-kablet med ladeboksen, og tilslut kablet til en
USB-strømkilde (> 12).
Øretelefonerne og ladeboksen aktiveres, og batterierne oplades.
Øretelefonerne kan anvendes nu.

2. Installation af Smart Control-app til din
smartphone

“Sennheiser Smart Control”

Med Sennheiser Smart Control-appen kan du anvende alle øretelefonernes funktioner og indstillinger og f.eks. tilpasse klangen til dine
ønsker med equalizeren (> 15).
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3. Forbindelse af øretelefoner med en Bluetooth-enhed

Forbind øretelefonerne med din smartphone via Bluetooth (> 14).

4. Valg af passende øreadaptere til optimal placering af telefonerne i øret
L

M

S

XS

Den hørte klangkvalitet inkl. baseffekt afhænger i høj grad af, at øretelefonerne sidder rigtigt.

▷ Test, hvilken øreadapterstørrelse der giver dig den bedste klangkvalitet og bedste bærekomfort.

▷ Du kan vælge mellem 4 forskellige øreadaptere i størrelserne XS,
S, M og L (> 16).
1
Left

Right

L

R

L

R

▷ Tilordn den højre og den venstre telefon til det højre og venstre
øre.

▷ Sæt øretelefonerne let skråt i ørerne, og drej dem lidt i øregangen,
så de sidder bekvemt og sikkert i øregangen.
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Anvendelse af øretelefoner
Informationer om batteriet og
opladningsprocessen og den første
anvendelse
Øretelefonerne og ladeboksen har altid et indbygget batteri. Med
ladeboksen kan du på måde under vejs altid opbevare øretelefonerne
sikkert, og de oplades i den forbindelse.
Batteri

Drift/standby ved fuldstændigt afladede
batterier

Øretelefoner

ca. 4 timers drift

Opladning via
ladeboks

ca. 8 timers drift (op til 2 ekstra ladecyklusser
for øretelefonerne)

Øretelefoner i
ladeboks

ca. 7 dages standby

Ved levering er øretelefonerne og ladeboksens batterier i en sovefunktion og skal aktiveres ved at tilslutte den en gang til en strømkilde. Sennheiser anbefaler at oplade øretelefonerne og ladeboksen
fuldstændigt og uden afbrydelse før den første anvendelse.
En komplet ladecyklus for ladeboksen og øretelefonerne varer ca. 1,5
timer.
Sennheiser anbefaler at anvende det medfølgende USB-kabel og en
kompatibel, almindelig USB-netdel til at oplade hovedtelefonerne.
Hvis du tilslutter et USB-kabel, der er tilsluttet til en strømkilde, til
ladeboksen, oplades ladeboksens batteri. Hvis øretelefonerne er sat
i ladeboksen, oplades øretelefonernes batterier samtidigt. Ladeboksens lysdiodevisning viser opladningsprocessen (> 6).
Hvis opladningstilstanden for øretelefonernes batterier falder til et
kritisk niveau, opfordrer en talt meddelelse til at oplade øretelefonerne „Recharge headset“ („oplade øretelefoner“).
Opladningstilstanden for ladeboksens batterier vises med lysdiodevisningen på ladeboksen (> 6).

Opladning af øretelefoner og ladeboks
1

L

R

2

USB-C

3
USB-A

1. Åbn ladeboksens dæksel med en let magnetisk modstand, og sæt
den venstre øretelefon i den venstre og den højre øretelefon i den
højre ladeholder.
Øretelefonerne trækkes magnetisk ind i ladeholderen.
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2. Sæt USB-kablets USB-C-stik ind i ladeboksens USB-C-bøsning.
3. Sæt USB-A-stikket i en tilsvarende bøsning på en USB-strømkilde
(ikke indeholdt i leveringsomfanget). Sørg for, at USB-strømkilden
er forbundet med strømnettet.
Øretelefonernes og ladeboksens batterier oplades.
Hvis der ikke er sat øretelefoner i ladeboksen, oplades kun ladeboksens batteri.
Ladeboksens lysdiodevisning viser statussen:

Ladeboks MED
isatte øretelefoner

Lysdiode

Ladeboks UDEN
isatte øretelefoner

Blinker
gult

... øretelefonerne og ... ladeboksen oplaladeboksen oplades des

Lyser
grønt

... øretelefonerne og ... ladeboksen er
ladeboksen er fuld- fuldstændigt oplastændigt opladet
det

Blinker
rødt

... mindst en øretele- ... Ladeboksen har
fon har en lade-/bat- en lade-/batterifejl
(> 25)
terifejl (> 25)

Forbindelse af øretelefoner med en
Bluetooth-enhed
For at kunne anvende den trådløse Bluetooth-forbindelse skal du
registrere begge enheder (øretelefoner og f.eks. smartphone) en
gang ved hjælp af enhedsindstillingerne på din smartphone. Denne
proces betegnes som parring.
Vær også opmærksom på betjeningsvejledningen for Bluetoothenheden, som du anvender, hvis betjeningen adskiller sig fra de
nævnte trin.

Hvis øretelefonerne tænder første gang efter den første opladning, skifter de automatisk til parringsmodusen.

Informationer om den trådløse Bluetoothforbindelse
Øretelefonerne er kompatible med standarden Bluetooth 5.0.
Hvis din lydkilde understøtter en af de følgende højtopløsende
audiokodningsmetoder, afspilles musikken automatisk i høj kvalitet:
aptX, aptX® LL eller AAC. I modsat fald afspiller hovedtelefonerne din
musik med normal kvalitet (SBC).
Enheder, der er parret til hinanden, etablerer den trådløse Bluetoothforbindelse direkte efter at blive tændt og kan anvendes.
Øretelefonerne forsøger automatisk at forbinde sig med den Bluetooth-enhed, der sidst blev anvendt. Øretelefonerne kan gemme forbindelsesprofilerne for op til otte parrede Bluetooth-enheder.
Når du parrer øretelefonerne med en niende Bluetooth-enhed, overskrives forbindelsesprofilen for Bluetooth-enheden, der anvendes
mindst. Hvis du senere vil etablere en forbindelse til denne Bluetooth-enhed, skal du parre øretelefonerne igen.
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R

Parret (paired) og forbundet Bluetooth-enhedt
Parret Bluetooth-enhed (aktuelt ikke forbundet)

Parring af øretelefoner med en Bluetoothenhed (pairing)
1

2
“Pairing“

max. 50 cm

Hold
5s

3

4
“Pairing
successful“
ON
MOMENTUM
TW

ON
ON

ON

1. Tag begge øretelefoner ud af ladeboksen, og sæt dem i ørerne (>
16). Afstanden mellem øretelefonerne og Bluetooth-enheden skal
være maksimalt 50 cm.
2. Berør og hold den højre og den venstre touch-betjeningsflade
samtidigt i 5 sekunder, indtil du hører den talte meddelelse „Pairing” („parring“) og en signaltone.
Øretelefonernes lysdioder blinker blåt og rødt. Øretelefonerne
befinder sig i parringsmodusen (pairing).
3. Aktivér Bluetooth på din Bluetooth-enhed.
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4. Aktivér søgningen efter Bluetooth-enheder i din Bluetoothenheds menu.
Alle aktive Bluetooth-enheder i din smartphones umiddelbare
omgivelser vises.
Vælg „MOMENTUM TW“ under de fundne Bluetooth-enheder.
Indtast om nødvendig PIN-koden „0000“.
Hvis parringen er blevet afsluttet, hører du den talte meddelelse
„Pairing successful“ („parring afsluttet“), øretelefonernes lysdioder blinker blåt 3 x.

Hvis der inden for 1 minut ikke kan etableres en forbindelse,
afsluttes parringsmodus, og øretelefonerne skifter til dvalemodusen. Gentag evt. de ovenstående trin.

Afbrydelse af øretelefoner fra en
Bluetooth-enhed
▷ Afbryd forbindelserne til øretelefonerne i din Bluetooth-enheds
menu.
Øretelefonerne er afbrudt fra Bluetooth-enheden. Øretelefonerne
søger derefter efter andre parrede enheder. Hvis der ikke findes
en enhed, hører du den talte meddelelse „No connection“ („ingen
forbindelse“). Hovedtelefonerne skifter til dvalemodusen.
Hvis du ønsker at slette øretelefonernes Bluetooth-parringsliste, skal du indstille øretelefonerne til fabriksindstillingerne (>
28).

Installation af Smart Control-app
For at kunne anvende alle hovedtelefonernes indstillinger og funktioner har du brug for den gratis Sennheiser Smart Control-app på din
smartphone.
Download appen i Apple AppStore eller hos Google Play, og installér
den på din smartphone. Som alternativ kan du også scanne følgende
QR-kode med din smartphone eller hente følgende internetside:
www.sennheiser.com/smartcontrol

▷ Forbind din smartphone med øretelefonerne via den trådløse Bluetooth-forbindelse (> 13).

▷ Start Smart Control-appen.
Smart Control-appen registrerer øretelefonerne og aktiverer alle
tilgængelige indstillinger og funktioner.
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Valg af passende øreadaptere til optimal
placering af øretelefonerne
L

M

S

XS

Click

Den hørte klangkvalitet inkl. baseffekt afhænger i høj grad af, at øretelefonerne sidder rigtigt i øret.

▷ Træk øreadapteren ud af øregangen.
▷ Sæt den nye øreadapter på klangkanalen, og sørg for, at øreadapteren går i indgreb.

▷ Test, hvilken øreadapterstørrelse der giver dig den bedste klangkvalitet og bedste bærekomfort.
Du kan vælge mellem 4 forskellige øreadaptere i størrelserne XS,
S, M og L. Øreadapterne skal sidde sikkert i øregangen og passe
fuldstændigt til dine ører.

Isætning af øretelefonerne i ørerne
1
Left

Right

L

R

L

R

▷ Tilordn den højre og den venstre telefon til det højre og venstre
øre.

▷ Sæt øretelefonerne let skråt i ørerne, og drej dem lidt i øregangen,
så de sidder bekvemt og sikkert i øregangen (> 16).
Du kan anvende den højre øretelefon alene uden at anvende
den venstre øretelefon. Den venstre øretelefon kan du derimod
ikke anvende alene.

Med Smart Pause-funktionen stoppes afspilningen af musikken automatisk, hvis du tager en øretelefon ud af øret (> 20).
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Tilkobling af øretelefoner
ADVARSEL
Fare pga. høj lydstyrke!
Hvis ørerne udsættes for høj lydstyrke gennem længere
tid, kan det medføre permanente høreskader.

▷ Indstil en lavere lydstyrke, inden hovedtelefonerne
tages i brug (> 18).

▷ Undgå konstant høj lydstyrke.

On

“Power on“

“Connected“

▷ Tag begge øretelefoner ud af ladeboksen, og sæt dem i ørerne (>
16).
Hvis der er en parret Bluetooth-enhed inden for trådløs rækkevidde, hører du den talte meddelelse „Power On“ („tændt“) og
„Connected“ („forbundet“). Øretelefonernes lysdiode lyser blåt.

Øretelefonerne skifter automatisk til dvalemodusen, hvis der
inden for 15 minutter ikke findes en parret Bluetooth-enhed,
eller øretelefonerne er inaktive i ca. 60 minutter (forbundet via
Bluetooth, men ingen lydafspilning). Fra dvalemodusen vækker
du øretelefonerne igen ved at berøre touch-betjeningsfladerne
1 x eller kortvarigt at placere øretelefonerne i ladeboksen.

Frakobling af øretelefoner
L

R

Off

Øretelefonerne må ikke slukkes eksplicit.

▷ Sæt øretelefonerne i ladeboksen for at slukke dem.
Så snart de er sat i ladeboksen, slukkes de og oplades (> 12).
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Øretelefonerne skifter automatisk til dvalemodusen, hvis der
inden for 15 minutter ikke findes en parret Bluetooth-enhed,
eller øretelefonerne er inaktive i ca. 60 minutter (forbundet via
Bluetooth, men ingen lydafspilning). Fra dvalemodusen vækker
du øretelefonerne igen ved at berøre touch-betjeningsfladerne
1 x eller kortvarigt at placere øretelefonerne i ladeboksen.

Hvis du tager en øretelefon ud af øret, afbrydes afspilningen af
musik. Denne Smart Pause-funktion kan du også frakoble (>
20).

Indstilling af lydstyrke
ADVARSEL
Fare pga. høj lydstyrke!
Hvis ørerne udsættes for høj lydstyrke gennem længere
tid, kan det medføre permanente høreskader.

▷ Indstil en lav lydstyrke, før du tager hovedtelefonerne
på, og før du skifter mellem lydkilder.

▷ Undgå konstant høj lydstyrke.
Hold

Hold

R

L

Sådan forøges lydstyrken:

▷ Berør og hold touch-betjeningsfladen på den højre telefon, indtil
lydstyrken stiger.
Sådan sænkes lydstyrken:

▷ Berør og hold touch-betjeningsfladen på den venstre telefon,
indtil lydstyrken sænkes.
Hvis har nået den maksimale eller minimale lydstyrke, hører du den
talte meddelelse „Volume max“ („lydstyrke maksimum“) eller
„Volume min“ („lydstyrke minimum“).

Via din forbundne Bluetooth-enhed eller Smart Control-appen
kan du også indstille lydstyrken.

Aktivering/deaktivering af hørbar
omgivelsesstøj eller samtaler –
Transparent Hearing-funktion
Med Transparent Hearing kan du høre omgivelsesstøj eller kommunikere uden at tage øretelefonerne ud af ørerne. På den måde kan du
f.eks. høre meddelelser i toget eller flyet eller føre korte samtale.
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ON/OFF
2x

R

▷ Tryk 2 x på touch-betjeningsfladen på den højre telefon.
Transparent Hearing-modusen, der er indstillet i Smart Controlappen, er aktiveret. Du kan høre omgivelsesstøj uden, at du skal
tage øretelefonerne ud af ørerne.
Sådan deaktiveres Transparent Hearing-modusen:

▷ Tryk 2 x på touch-betjeningsfladen på den højre telefon.

Indstilling af Transparent Hearingfunktion
For at kunne udnytte Transparent Hearing fuldstændigt har du brug
for Smart Control-appen (> 15).

▷ Vælg den ønskede Transparent Hearing-funktion i Smart Controlappen:

Transparent Hearing

Beskrivelse

„Keep music playing and Lydafspilningen (f.eks. musik)
mix with ambient sound“ fortsætter og blandes sammen med
(„fortsæt musikafspilning, omgivelsesstøjen.
og bland den med
omgivelsesstøj“)
„No music playback, only Lydafspilning (f.eks. musik) frakobles,
ambient sound“
og du hører kun omgivelsesstøjen.
(„ingen musikafspilning,
kun omgivelsesstøj“)

Anvendelse af sprogassistenten/
sprogvalget
▷ Tryk 1 x på touch-betjeningsfladen på den højre telefon.
Den tilgængelige sprogassistent på din smartphone aktiveres
(*afhængigt af det anvendte system eller appen på din smartphone: Siri, Google Assistant, Baidu, ...).

▷ Sig den ønskede forespørgsel til assistenten.
Sådan afbrydes sprogassistenten/-valget:

▷ Tryk 1 x på touch-betjeningsfladen på den højre eller venstre telefon.
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ON/OFF
1x
Siri, Google Assistant,
Baidu, ...*
R

Anvendelse af Smart Pause-funktionen
Øretelefonerne registrerer automatisk, om du bærer øretelefonerne i
øret eller tager dem ud af øret.
Musikafspilningen indstilles på pause, når du tager en øretelefon ud
af øret, og fortsættes, når du sætter den i igen.
Med Smart Control-appen kan du også deaktivere funktionen.
Du kan anvende den højre øretelefon (primær øretelefon) alene.
Den venstre øretelefon (sekundær øretelefon) kan ikke anvendes alene og har brug for den højre øretelefon til Bluetoothtransmissionen.

Regulering af musikafspilning
Musikafspilningsfunktionerne står kun til rådighed, når øretelefonerne og enheden er forbundet via Bluetooth. Nogle smartphones
eller musikafspillere understøtter muligvis ikke alle funktioner.
Med den venstre øretelefon kan du styre musikafspilningen.

L

Sådan afspilles/standses musik

▷ Tryk 1 x på touch-betjeningsfladen på den venstre telefon.

Venstre touchbetjeningsflade
Tryk 1 x
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Afspil eller stands musik
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Sådan afspilles det næste nummer

▷ Tryk 2 x på touch-betjeningsfladen på den venstre telefon.

Venstre touchbetjeningsflade
Tryk 2 x

Funktion
Afspil det næste nummer i
afspilningslisten

Sådan afspilles det forrige nummer

▷ Tryk 3 x på touch-betjeningsfladen på den venstre telefon.

Venstre touchbetjeningsflade
Tryk 3 x

Funktion
Afspil det forrige nummer i
afspilningslisten

Telefonering med øretelefonerne
Opkaldsfunktionerne står kun til rådighed, når øretelefonerne og
smartphonen er forbundet via Bluetooth. Nogle smartphones understøtter muligvis ikke alle funktioner.
Med den højre øretelefon kan du styre opkaldsfunktionerne.

R

Sådan foretages et opkald

▷ Vælg nummeret med smartphonen.
Hvis din smartphone ikke automatisk leder opkaldet videre til
hovedtelefonerne, skal du vælge „MOMENTUM TW“ som afspilningsenhed på din smartphone (se evt. betjeningsvejledningen til
din smartphone).
Sådan modtager/afviser/afslutter du et opkald
Hvis dine hovedtelefoner er forbundet med en smartphone, og du
modtager et opkald, hører du en ringetone i hovedtelefonerne.
Hvis du hører musik og modtager et opkald, standses musikken,
indtil du afslutter telefonopkaldet.
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Højre touch-betjeningsflade Funktion
Tryk 1 x

Modtag et opkald

Tryk 1 x

Afslut et opkald
Talt meddelelse „Call ended“
(„opkald afsluttet“)

Tryk 2 x

Afvis et opkald
Talt meddelelse „Call rejected“
(„opkald afvist“)

Tryk 1 x

Modtag opkald, og afslut aktivt telefonopkald

Tryk 2 x

Afvis opkald, og forsæt aktivt telefonopkald

Visning af batteriets ladetilstand
Hvis øretelefonerne er forbundet med din Bluetooth-enhed, kan batteriets opladningstilstand vises på displayet på din smartphone eller
enhed (afhængigt af den anvendte enhed eller det anvendte operativsystem).
I Smart Control-appen vises opladningstilstanden for øretelefonernes batterier også.
Visning af batteriets opladningstilstand med ladeboksen

Press

Press

1x

1x

Hvis der ikke er tilsluttet et USB-kabel til ladeboksen:

▷ Tryk på lysdiodetasten på ladeboksen.
Ladeboksens lysdiodevisning viser batteriets opladningstilstand
i 5 sekunder:

Ladeboks MED
isatte øretelefoner

Ladeboks UDEN
isatte øretelefoner

Lyser
grønt

... øretelefonerne er
fuldstændigt opladet

... ladeboksen er
oplaet 50-100 %

Blinker
gult

... øretelefonerne
oplades med ladeboksens batteri

–

Lysdiode

... ladeboksens batteri er afladet, og
Lyser gult øretelefonerne er
ikke fuldstændigt
opladet
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... ladeboksen er
opladet mindre end
50 %
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Ladeboks MED
isatte øretelefoner

Lysdiode

Ladeboks UDEN
isatte øretelefoner

... øretelefonernes
... ladeboksens batLyser rødt og ladeboksens batteri er afladet
terier er opladet
... mindst en øretele- ... Ladeboksen har
fon har en lade-/bat- en lade-/batterifejl
(> 25)
terifejl (> 25)

Blinker
rødt

Indstilling af klangeffekter/equalizer
For at kunne udnytte klangeffekterne/equalizeren har du brug for
Smart Control-appen (> 15).

▷ Vælg de ønskede klangeffekter via equalizeren i Smart Controlappen.
Klangeffekterne gemmes i øretelefonerne. Disse klangindstillinger er også aktive uden at anvende Smart Control-appen, når du
f.eks. anvender en anden Bluetooth-enhed.

Indstilling af talte meddelelser/
henvisningstoner
For at indstille de talte meddelelser og henvisningstonerne har du
brug for Smart Control-appen (> 15).
Du kan ændre den talte meddelelses sprog, vælge mellem talte meddelelser og henvisningstoner eller frakoble statusmeldingerne bortset fra få undtagelser (f.eks. henvisning til afladet batteri).

Opbevaring og transport af øretelefoner i
ladeboksen
Opbevar øretelefonerne i ladeboksen for at undgå beskadigelser af
øretelefonerne, når du ikke anvender eller transporterer dem. I den
forbindelse oplades øretelefonerne automatisk, så du altid har den
fulde batteritid.

▷ Åbn ladeboksens dæksel med en let magnetisk modstand, og sæt
den venstre øretelefon i den venstre og den højre øretelefon i den
højre ladeholder.
Øretelefonerne trækkes magnetisk ind i ladeholderen.

▷ Luk ladeboksens dæksel.
L

R
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Pleje og vedligeholdelse af
øretelefoner
FORSIGTIG
Indtrængende væske kan ødelægge produktets elektronik!
Væske, der trænger ind i produktets hus, kan medføre en kortslutning og ødelægge produktets elektronik.

▷ Sørg for, at dette produkt ikke kommer i nærheden af væsker.
▷ Undlad at bruge opløsnings- eller rengøringsmidler.
▷ Produktet må udelukkende rengøres med en blød, tør klud.
▷ Rengør af og til kontakterne på øretelefonerne og i ladeboksen
med f.eks. en vatpind.

Udskiftning af øreadaptere
Af hygiejniske årsager skal ørepolstringerne udskiftes regelmæssigt.
Ekstra øreadaptere kan købes hos din Sennheiser-forhandler.
1. Træk øreadapteren ud af øregangen.
2. Sæt den nye øreadapter på klangkanalen, og sørg for, at øreadapteren går i indgreb.
L

M

S

XS

Click
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Informationer om det indbyggede batteri
Sennheiser sikrer og garanterer, at batterierne fungerer optimalt, når
produktet købes. Anvend ikke længere produktet, afbryd det fra
strømnettet, og giv omgående produktet tilbage til en Sennheiserservicepartner, hvis du efter købet eller inden for garantitiden har
mistanke om, at et batteri er defekt, eller der vises en lade-/batterifejl (> 6).

Installation af firmware-aktualiseringer
Firmware-aktualiseringer står gratis til rådighed, og du kan få dem
via internettet med Sennheiser Smart Control-appen.

▷ Forbind øretelefonerne med din smartphone, og start Smart Control-appen (> 15).

▷ Med appen informeres du om tilgængelige firmware-aktualiseringer og guides gennem installationsprocessen.
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Hyppigt stillede spørgsmål/hvis
der forekommer fejl
Aktuel liste med hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)
Besøg MOMENTUM True Wireless-produktsiden på
www.sennheiser.com/truewireless
Dér findes der en aktuel liste med hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)
og løsningsforslagene.
Den venstre øretelefon kan ikke anvendes?

Kontrollér, at øretelefonen er opladet (> 12), og at øretelefonerne er
parret og forbundet med din Bluetooth-enhed (> 14). Den venstre
øretelefon kan kun anvendes, når den højre øretelefon også anvendes (den højre øretelefon styrer Bluetooth-transmissionen). Den venstre øretelefons signalrækkevidde er ca. 25 cm til den højre øretelefon.
Den højre øretelefon kan ikke anvendes?

Kontrollér, at øretelefonen er opladet (> 12), og at øretelefonerne er
parret og forbundet med din Bluetooth-enhed (> 14).
Øretelefonerne kan ikke tændes/reagerer ikke på berøringer?

Tryk 1 x på touch-betjeningsfladen for at vække øretelefonen fra dvaletilstanden (> 17).
Kontrollér, at øretelefonerne er opladet (> 12). Hvis det er tilfældet,
skal du gennemføre en genstart af øretelefonerne (> 27).
Øretelefonerne kan ikke oplades?

Gennemfør en genstart af øretelefonerne (> 27).
Funktionstiden reduceres?

Batterierne er slidte. Kontakt din Sennheiser-servicepartner.
Lyden svigter af og til?

Kontrollér, at øretelefonerne befinder sig inden for Bluetooth-enhedens trådløse rækkevidde (> 27).
Lyden er for svag?

Øg lydstyrken (> 18).
Øretelefonernes klang lyder forvrænget?

Eventuelt klangindstillingen med equalizeren ændret med Smart
Control-appen. Etablér en forbindelse til Smart Control-appen, og
kontrollér equalizer-indstillingerne (> 23).
Lyden er kun på en side?

Kontrollér, at begge øretelefoner er opladet (> 12), og at øretelefonerne er parret og forbundet med din Bluetooth-enhed (> 14) og er
sat korrekt i dine ører (> 16).
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Lyden passe ikke til TV-/PC-billedet (er ikke synkron med læberne)?

Sørg for, at du anvender en Bluetooth-enhed med aptX Low Latency
(LL)-standard for at have en lav latens ved lydoverførslen.
Øretelefonerne er ubekvemme?

Test de forskellige øreadaptere, hvilken størrelse der er mest behagelig for dig og giver den bedste lydkvalitet (> 16).
Øretelefonerne er forbundet via Smart Control-appen, men en
musikafspilning er dog ikke mulig?

Hvis du kun forbinder øretelefonerne via Smart Control-appen, etableres der kun en forbindelse til at styre øretelefonerne (via Bluetooth
Low Energy). For musikafspilningen skal du parre øretelefonerne
med smartphonen via Bluetooth-menuen på din smartphone (> 13).

Dit spørgsmål eller fejlen er stadig aktuelt?
Kontakt din Sennheiser-forhandler, hvis der opstår problemer med
dit produkt, som ikke er anført under de hyppigt stillede spørgsmål,
eller problemerne ikke kan udbedres med de nævnte løsningsforslag.
Forhandleren i dit land kan findes på www.sennheiser.com > „Service & Support“.
Hvis du befinder sig uden for Bluetooth-rækkevidden
Trådløs telefonering og streaming er kun mulig inden for din smartphones Bluetooth-rækkevidde. Rækkevidden afhænger af de omgivende betingelser, f.eks. hvor tykke væggene er og hvad de består af.
Ved direkte visuel forbindelse er rækkevidden op til 10 meter for de
fleste smartphones og Bluetooth-enheder.
Hvis du med øretelefonerne forlader smartphonens Bluetooth-rækkevidde, forringes klangkvaliteten tiltagende, indtil du hører den talte
meddelelse „No connection“ („ingen forbindelse“), og forbindelsen
afbrydes helt. Hvis du med hovedtelefonerne straks vender tilbage til
smartphonens Bluetooth-rækkevidde, etableres forbindelsen automatisk igen, og du hører den talte meddelelse „Connected“ („forbundet“). Hvis det ikke er tilfældet, skal du berøre øretelefonens touchbetjeningsflade 1 x.
Du kan anvende den højre øretelefon (primær øretelefon) alene. Den
venstre øretelefon (sekundær øretelefon) kan ikke anvendes alene og
har brug for den højre øretelefon til Bluetooth-transmissionen.
Genstart af øretelefoner
Gennemfør en genstart, hvis der er fejl ved øretelefonernes funktion:

▷ Kontrollér, at kontakterne på øretelefonerne og i ladeboksen er
rene og har kontakt (ladeboksens lysdiode lyser, når du sætter
øretelefonerne i ladeboksen). Rengør evt. kontakterne (> 24).

▷ Tilslut ladeboksen til en strømkilde via USB-kablet (> 12).
▷ Sæt øretelefonerne i ladeboksen, og berør og hold (inden for 60
sekunder) den højre og venstre touch-betjeningsflade i 6 sekunder.
Øretelefonerne er startet igen.
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Hold
6s

Nulstilling/reset af øretelefoner til fabriksindstillinger
Hvis der er fejl ved øretelefonernes funktion, og en manuel genstart
(> 27) ikke opnår en forbedring, skal du nulstille dem til fabriksindstillingerne. I den forbindelse slettes blandt andet alle parringsindstillinger.

▷ Kontrollér, at kontakterne på øretelefonerne og i ladeboksen er
rene og har kontakt (ladeboksens lysdiode lyser, når du sætter
øretelefonerne i ladeboksen). Rengør evt. kontakterne (> 24).

▷ Tilslut ladeboksen til en strømkilde via USB-kablet (> 12).
▷ Sæt øretelefonerne i ladeboksen, og berør og hold (inden for 60
sekunder) den højre og venstre touch-betjeningsflade i mindst 30
sekunder.
Øretelefonerne er indstillet på fabriksindstillingerne.

Hold
30s

Med Smart Control-appen kan du også nulstille øretelefonerne
til fabriksindstillingerne.
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Tekniske data
MOMENTUM True Wireless M3IETW
Bærestil

True wireless stereo-øretelefoner

Placering på øret

Øregang

Sendeområde

5 Hz til 21 kHz

Omformerprincip

Dynamisk, lukket

Omformerstørrelse

7 mm

Lydtryksniveau (SPL)

107 dB (1 kHz/1 mW)

Klirfaktor (1 kHz, 94 dB SPL) < 0,08 %
Mikrofonprincip

MEMS

Mikrofonens
frekvensområde

100 Hz til 10 kHz

Mikrofonens følsomhed

94 dB SPL ved 1 kHz

Mikrofonens
retningskarakteristik
(sprog)

2-mikrofon-beamforming-array

Spændingsforsyning

Indbyggede litium-batterier, 3,7 V
Venstre øretelefon: 60 mAh
Højre øretelefon: 85 mAh
Ladeboks: 600 mAh
USB-ladning med USB-C-stik på
ladeboksen: 5 V
, 650 mA

Funktionstid

4 timer (musikafspilning via A2DP)
med øretelefonbatteri,
12 timer med ladeboksbatteri

Standby-tid

ca. 7 dage (øretelefoner i ladeboks)

Opladningstid for
batterierne

Ca. 1,5 timer

Temperaturområde

Drift: 0 til +40°C
Opbevaring: -25 til +60°C

Relativ luftfugtighed

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

Magnetisk feltstyrke

Øretelefoner: 1,6 mT
Ladeboks: 130 mT

Øretelefonernes vejrbeskytStænkvandsbeskyttet iht. IPX4
telse
Vægt

Venstre øretelefon: ca. 6 g
Højre øretelefon: ca. 7 g
Ladeboks: ca. 57 g

Bluetooth
Version

Kompatibel med 5.0, klasse 1, BLE

Sendefrekvens

2402 MHz til 2480 MHz

Modulation

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Profiler

HSP, HFP, AVRCP, A2DP
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Udgangseffekt

10 mW (maks.)

Codec

aptX®, aptX® LL, AAC, SBC

Producenterklæringer

Producenterklæringer
Garanti
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 måneders garanti på
dette produkt.
De gældende garantibetingelser findes på internetadressen
www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.
I overensstemmelse med følgende direktiver
• Generelt produktsikkerhedsdirektiv (2001/95/EF)
• I overensstemmelse med nationale lydstyrkebegrænsninger
EU-overensstemmelseserklæring
• RoHS-direktiv (2011/65/EU)
Hermed erklærer Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, at radioudstyrstypen M3IETW L, M3IETW R, M3IETW C opfylder radioudstyrsdirektivet (2014/53/EU).
EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst findes på
følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download.
Henvisninger vedr. bortskaffelse
• Batteridirektiv (2006/66/EF og 2013/56/EU)
• WEEE-direktiv (2012/19/EU)
Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul på produktet,
batteriet/det genopladelige batteri (hvis det findes) og/eller emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes
med det normale husholdningsaffald efter afslutningen af sin levetid
men skal bortskaffes separat i overensstemmelse med forskrifterne.
Med henblik på emballagen gælder de nationale lovmæssige forskrifter angående affaldssortering.
Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan
fås på kommunekontoret, de kommunale genbrugsstationer eller hos
din Sennheiser-partner.
Den separate indsamling af udtjent el- og elektronikudstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis de findes) og emballager har til
formål at fremme genanvendelsen og/eller genvindingen og undgå
negative følger, f.eks. som følge af potentielt indeholdte skadelige
stoffer. Hermed yder du et vigtigt bidrag til at beskytte miljøet og
sundheden.
Mærker
Sennheiser er et registreret mærke tilhørende
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
Apple, Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret
i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple
Inc.
Google Play Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google
LLC.
Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der
ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker hos Sennheiser electronic GmbH & Co. KG er under licens.
Qualcomm aptX er et produkt fra Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, der er registreret i USA og andre lande og anvendes med tilladelse.
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aptX er et varemærke tilhørende Qualcomm Technologies International, Ltd., der er registreret i USA og andre lande og anvendes med
tilladelse.
Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt i brugerdokumenterne,
kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
deres respektive ejere.
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