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Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar
 X Läs hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
 X Använd inte en uppenbart defekt produkt.
 X Använd endast produkten i miljöer där trådlös Bluetooth®-överföring är 
tillåten. 

Förebygga hälsoskador och olycksfall
 X Skydda din hörsel mot hög volym. Du kan få permanenta hörselskador 
om du lyssnar på hög volym i hörlurarna under långa perioder. 
Sennheiser-hörlurar har mycket bra ljud på låg och måttlig volym.

 X Sätt inte in in-ear-hörlurarna för djupt i öronen och aldrig utan 
öronadaptrar. Dra alltid ut in-ear-hörlurar långsamt och försiktigt ur 
öronen.

 X Produkten genererar starka permanenta magnetfält som kan påverka 
pacemaker, implanterad defibrillator (ICD) eller andra implantat. Håll 
alltid ett avstånd på minst 10 cm (3,94") mellan komponenten med 
magneten och pacemaker, implanterad defibrillator (ICD) eller andra 
implantat.

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

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

Förebygga produktskador och funktionsfel
 X Håll alltid produkten torr och utsätt den inte för extrema temperaturer för 
att undvika korrosion eller deformation. Normal användningstemperatur 
är mellan 10 och 40 °C.

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

 X Rengör produkten endast med en mjuk, torr trasa.
 X Använd produkten varsamt och förvara den i en ren, dammfri miljö. 
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Viktiga säkerhetsanvisningar

Avsedd användning och garanti
Dessa trådlösa in-ear-hörlurar är utformade för att användas med mobila 
enheter (t.ex. mobila musikspelare, mobiltelefoner, surfplattor) som stöder 
trådlös kommunikation via Bluetooth. Kan användas tillsammans med 
Bluetooth-enheter som har stöd för följande profiler: Hands Free Profile 
(HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) och Audio/Video Remote 
Control Profile (AVRCP).

Som felaktig användning räknas all användning av produkten som inte 
nämns i tillhörande bruksanvisningar och instruktioner.

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

Innan du börjar använda produkten bör du informera dig om respektive 
lands specifika bestämmelser.

Säkerhetsanvisningar för litiumpolymerbatterier

VARNING
I extrema fall kan missbruk eller felaktig användning av litiumpolymerbat-
terier leda till:

• Explosion
• Brand

• Värmeutveckling
• Rök- eller gasutveckling

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

Använd endast uppladdningsbara batterier och laddare som 
rekommenderas av Sennheiser.

Ladda produkter med inbyggda uppladdningsbara batterier i 
en omgivningstemperatur mellan 10 och 40 °C.

Stäng av batteridrivna produkter efter användningen.

Om produkten inte används under längre perioder ska de 
inbyggda uppladdningsbara batterierna laddas med jämna 
mellanrum (ungefär var 3:e månad).

Värm inte upp produkten över 70 °C. Produkten får t.ex. inte 
utsättas för direkt solljus eller eld.

Ladda inte en produkt med inbyggda uppladdningsbara 
batterier om den är uppenbart defekt.
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Trådlösa in-ear-hörlurar M2 IEBT SW

Trådlösa in-ear-hörlurar M2 IEBT SW
De trådlösa in-ear-hörlurarna M2 IEBT SW erbjuder kompromisslös 
design, ljudkvalitet och mobilitet. Hörlurarnas högkvalitativa design vore 
inte komplett utan ett trådlöst ljud av högsta möjliga kvalitet. Detta ljud 
tillhandahålls med Bluetooth 4.2 i kombination med ljudkodek Qualcomm® 
aptX™ eller AAC.

Egenskaper
• Skräddarsydda in-ear-ljudtunnlar av rostfritt stål ger oslagbar akustisk 

precision
• Stöder Qualcomm® aptX™ för äkta HiFi-ljud
• Stöder AAC (Advanced Audio Coding) för högre ljudkvalitet och 

ljudtransparens
• 6 h batteritid med 1,5 h laddningstid
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Trådlösa in-ear-hörlurar M2 IEBT SW

Bluetooth
De trådlösa in-ear-hörlurarna M2 IEBT SW uppfyller Bluetooth 
4.2-standarden och är kompatibla med alla Bluetooth-enheter (1.1, 1.2, 2.0, 
2.1, 3.0, 4.0, 4.1) samt enheter som använder följande profiler: Hands Free 
Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) och Audio/Video 
Remote Control Profile (AVRCP).

aptXTM

AAC- eller aptXTM-ljudkodningen garanterar ett skarpt, rent och fullt 
stereoljud. Du hör inte bara ljudet, utan upplever och känner det som 
skaparna avsåg att det skulle låta. Med aptXTM kan Bluetooth-tekniken 
idag erbjuda trådlös ljudkvalitet som inte går att skilja från ledningsburet 
ljud av högsta kvalitet.

aptXTM  LL
Med Qualcomm® aptX™ LL (Low Latency)-ljud kan din trådlösa Bluetooth®-
enhet tillhandahålla ljud som är synkroniserat med visuell media. 
Fördröjningen minskar och ljudet överförs snabbare mellan enheterna. Du 
får en högkvalitativ och synkroniserad audiovisuell upplevelse. aptX Low 
Latency är perfekt för dig som vill spela dataspel och titta på filmer med 
trådlöst ljud.
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Förpackningen innehåller

Förpackningen innehåller

Hörlurar

Fodral

XS S L Öronadaptrar

USB-kabel för laddning

Quick
Guide Snabbguide

Safety
Guide Säkerhetsanvisningar

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

Produktöversikt

Översikt över hörlurarna

1 Öronadaptrar 6 Knapp för volym/spår -

2 Bluetooth-antenn (placering) 7 Lysdiod

3 Sladdfixering 8 Micro USB-ingång
4 Knapp för volym/spår + 9 Micro USB-lock
5 Multifunktionsknapp 0  Magnetiska ändar 

98

4

6
7

5

03

1

2
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Produktöversikt

Översikt över piktogram

Piktogram för knapptryckningar

Piktogram Betydelse

1x Tryck ner och släpp knappen direkt

2x Tryck två gånger på knappen

2s Tryck och håll knappen intryckt i 2 s
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Produktöversikt

Piktogram för lysdioderna

Piktogram Betydelse

Lysdioden tänds

Intervallen anger blinkning

Lysdioden tänds/blinkar konstant

3s Tiden lysdioden är tänd innan den börjar blinka

Exempel på piktogram som kan förekomma i den här bruksanvisningen:

Piktogram Betydelse

5m

Lysdioden blinkar konstant

3s
Lysdioden tänds i 3 sekunder, släcks sedan, och 
processen upprepas

2s 2s Lysdioden tänds, släcks sedan i 2 sekunder, och 
processen upprepas

Lysdioden är tänd konstant 

1s
Lysdioden blinkar konstant blått och rött varje 
sekund

Symbolen ”i”
Anmärkningar märkta med symobolen ”i” innehåller nyttig information 
om användningen av hörlurarna.
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Produktöversikt

Översikt över lysdiodsindikeringar

Lysdiodsindikeringar under användningen

Lysdiod Betydelse

Hörlurarna slås på

Parkoppling/anslutning till enhet lyckades

Hörlurarna stängs av

Parkoppling med enhet misslyckades

1s Hörlurarna är i parkopplingsläge

1.5s
1s 1s

1.5s Inkommande samtal

Enheten/enheterna har kopplats bort från 
hörlurarna

2s 2s Hörlurarna är i viloläge (d.v.s. hörlurarna är 
parkopplade men inte anslutna till enheten)
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Produktöversikt

Översikt över knapparna

Multifunktionsknapp

Tryck Funktion Sida

1x
Tar emot/avslutar ett samtal

Tar emot ett inkommande samtal och avslutar 
det pågående samtalet

Spelar upp/pausar ett spår

22

22

21

1s
Avvisar ett samtal

Överför ett samtal mellan hörlurarna och 
mobiltelefonen

22

23

2x
Tar emot ett inkommande samtal och pausar det 
pågående samtalet/växlar mellan 2 samtal

22

3x
Aktiverar röststyrningen 24

Knapp för volym/spår +

Tryck Funktion Sida

1x
Höjer volymen 18

1s
Spelar nästa spår 21

Knapp för volym/spår -

Tryck Funktion Sida

1x
Sänker volymen 18

1s
Spelar föregående spår 21
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Kom igång

Kom igång

Laddning
En komplett laddningscykel tar ungefär 1,5 timmar. Innan du använder 
hörlurarna första gången ska det uppladdningsbara batteriet laddas med 
en komplett laddningscykel utan avbrott. 

Vi rekommenderar att hörlurarna endast laddas med den medföljande 
USB-kabeln. Om du laddar hörlurarna med en extern USB-nätadapter 
rekommenderas vi att du använder en adapter som har en utgående ström 
på minst 500 mA.

Lysdiod Betydelse

Laddning 

Fulladdad

1.5 h
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Kom igång

Ladda hörlurarna
1. Öppna Micro USB-luckan för att komma åt Micro USB-uttaget.
2. Anslut laddkabelns Micro USB-kontakt till hörlurarnas Micro USB-uttag.
3. Anslut USB-kontakten till en USB-port på din dator. Om du använder 

en extern nätadapter: Anslut USB-kontakten till nätadaptern eller USB-
billaddarens adapter och anslut sedan adaptern till strömkällan. 
Lysdioden blinkar/tänds beroende på hörlurarnas resterande batteritid. 
Hörlurarna har en intelligent batteriladdningsteknik som förhindrar 
överladdning. 

1.5 h

CHARGING TIME

* not included.

*

*

*3

1

2

Laddningstiden kan vara längre vid omgivningstemperaturer under 
15 °C.
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Kom igång

Parkoppling av hörlurarna

VARNING!
Risk för felfunktion!

Radiovågor från mobiltelefoner kan störa funktionen hos 
känsliga och oskyddade enheter.

 X Ring samtal med hörlurarna endast på platser där trådlös 
Bluetooth-överföring är tillåten.

De trådlösa in-ear-hörlurarna M2 IEBT SW uppfyller standarden Bluetooth 
4.2. För att data ska kunna överföras trådlöst via Bluetooth måste du 
parkoppla dina hörlurar med en kompatibel Bluetooth-enhet som har stöd 
för följande profiler:

 X Hands Free Profile (HFP) 
 X Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
 X Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

När du sätter på hörlurarna första gången går de automatiskt till 
parkopplingsläge. Om hörlurarna redan har parkopplats med diverse 
enheter försöker hörlurarna automatiskt ansluta till de två senast anslutna 
Bluetooth-enheterna när hörlurarna slås på. Hörlurarna kan spara 
anslutningsprofiler för upp till åtta Bluetooth-enheter eller mobiltelefoner.

Om du parkopplar dina hörlurar med en nionde Bluetooth-enhet kommer 
den sparade anslutningsprofilen för den minst använda Bluetooth-
enheten att skrivas över. Om du vill ansluta igen till den överskrivna 
Bluetooth-enheten måste du parkoppla hörlurarna igen.

paired

paired + 
connected

För att parkoppla och ansluta hörlurarna till en PC eller Mac 
rekommenderar vi att du använder en Sennheiser Bluetooth USB-
dongle som t.ex. BTD 800 USB.
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Kom igång

Parkoppla hörlurarna med en Bluetooth-enhet
Kontrollera att hörlurarna är avstängda och att de befinner sig inom 20 cm 
från din mobiltelefon när du utför den här proceduren. 

Hörlurarna går automatiskt till parkopplingsläge när de slås på första 
gången.

1. Tryck på multifunktionsknappen i 4 s. 
Du hör sedan rösten säga ”power on” följt av ett pip. Lysdioden blinkar 
blått och rött samtidigt. Hörlurarna är i parkopplingsläge.

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

Alla aktiva Bluetooth-enheter i närheten av din mobiltelefon visas.
4. Välj ”*** IE FREE” i listan med Bluetooth-enheter som visas. Om det 

behövs, ange standard-PIN-koden ”0000”.
Om parkopplingen lyckades hörs meddelandet ”connected”. Lysdioden 
blinkar blått 3 gånger. 

Menu
Add Device

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

*** IE FREE

*** IE FREE
Keyword: 0000

3

4

1

2

1s 1s

› connected ‹ 

4s

< 20 cm

Om ingen anslutning upprättas inom 5 min avslutas parkopplingsläget 
och hörlurarna stängs av. Upprepa parkopplingen om det behövs.
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Kom igång

Koppla bort hörlurarna från en Bluetooth-enhet
 X Avaktivera Bluetooth på din mobiltelefon.
Hörlurarna kopplas bort från mobiltelefonen. Hörlurarna söker 
sedan efter andra parkopplade enheter. Om ingen enhet hittas hörs 
röstmeddelandet ”lost connection”. Hörlurarna går till viloläge.

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

› lost connection ‹ 
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Använda hörlurarna

Använda hörlurarna

Sätta på sig hörlurarna
1. Du kan sätta på dig hörlurarna antingen bakifrån eller framifrån.
2. Justera sladdfixeringen tills hörlurarna sitter perfekt.
3. När du inte använder hörlurarna kan du bära dem runt halsen genom att 

sätta ihop deras magnetiska ändar.

1 2

FRONT

BACK

3

När hörlurarna levereras har de öronadaptrar av storlek medium. Byt 
vid behov ut dessa öronadaptrar mot en storlek som passar dina 
öron perfekt.

Sätt på hörlurarna

VARNING
Fara på grund av hög volym!

Att lyssna på hög volym under längre tid kan orsaka permanenta 
hörselskador.

 X Ställ in volymen på en låg nivå innan du tar på dig hörlurarna.
 X Lyssna inte på hög volym under längre perioder.

 X Tryck på multifunktionsknappen i 2 s.
Du hör rösten säga ”power on”, följt av ”connected”. Lysdioden blinkar 
blått 3 gånger.

Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon innan du 
sätter på hörlurarna.

Stänga av hörlurarna
 X Tryck på multifunktionsknappen i 4 s.
Du hör rösten säga ”power off”. Lysdioden blinkar rött 3 gånger. 
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Använda hörlurarna

Höja och sänka volymen

VARNING
Fara på grund av hög volym!

Att lyssna på hög volym under längre tid kan orsaka permanenta 
hörselskador. När man växlar mellan olika ljudkällor kan 
volymen ändras kraftigt vilket kan skada hörseln permanent. 

 X Ställ in volymen på en låg nivå innan du tar på dig hörlurarna 
och innan du växlar mellan olika ljudkällor.

 X Lyssna inte på hög volym under längre perioder.

Du kan ändra volymen för musik och telefonsamtal och välja en volym 
som passar dig. 

 X Tryck på knappen för volym/spår + eller - för att höja eller sänka 
volymen.
När lägsta eller högsta volym har nåtts hörs en signal.

Tryck Funktion

1x

Höjer volymen

1x

Sänker volymen
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Använda hörlurarna

Kontrollera återstående batteritid i hörlurarna
Du kan kontrollera hur mycket uppspelnings- och samtalstid som är kvar 
när hörlurarna är i viloläge, inte spelar musik eller inte används för samtal.

 X Tryck kort på knappen för volym/spår -.
En röst meddelar hur mycket uppspelningstid som är kvar.

Röstmeddelande Lysdiod Betydelse

”recharge headset” Batteriet är nästan tomt  
(mindre än 2 % laddat)

”below 1 hour play time” Batteriet är mindre än 
10 % laddat

”between 1 and 2 hours play 
time” 1s

Batteriet är mindre än 
20 % laddat

”between 2 and 4 hours play 
time” 1s

Batteriet är mindre än 
50 % laddat

”between 4 and 6 hours play 
time” 1s

Batteriet är laddat mer 
än 50 %

 
Batteriindikator på enheten

Hörlurarnas batteritid kan även visas på skärmen på din mobiltelefon eller 
annan enhet.
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Spela musik/filmer

Spela musik/filmer
Om din ljudkälla stöder AAC-, aptX- eller aptX LL-kodek spelar de trådlösa 
in-ear-hörlurarna M2 IEBT SW automatiskt upp din musik i en mycket 
högupplöst ljudkvalitet. Om din ljudkälla inte stöder någon av dessa 
ljudkodeks spelar de trådlösa in-ear-hörlurarna M2 IEBT SW upp din 
musik i normal ljudkvalitet.

Om du tittar på film på en enhet som stöder aptX LL-kodek optimeras 
synkroniseringen av ljudet i hörlurarna automatiskt till det visuella mediet. 
Resultatet är en helt synkroniserad audiovisuell upplevelse.

 X Parkoppla och anslut hörlurarna till din mobiltelefon, se sidan 14.
 X Spela musik/filmer på din mobiltelefon eller enhet.
Musiken spelas i dina trådlösa in-ear-hörlurar M2 IEBT SW.
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Spela musik/filmer

Styra musikuppspelningen
Följande musikfunktioner kan användas när hörlurarna och enheten är 
anslutna via Bluetooth. Vissa mobiltelefoner eller musikspelare kanske 
inte stöder alla funktioner. 

Spela och pausa musik
 X Tryck kort på multifunktionsknappen.

Tryck Funktion

1x Spelar upp eller pausar 
musik

Spela upp nästa spår
 X Tryck och håll in knappen för volym/spår + i en sekund för att spela upp 
nästa spår.

Tryck Funktion

1s Spelar nästa spår i spellistan

Spela föregående spår
 X Tryck och håll in knappen volym/spår - nedtryckt i en sekund för att 
spela upp föregående spår.

Tryck Funktion

1s Spelar upp det föregående spåret 
i spellistan
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Ringa samtal med hörlurarna 

Ringa samtal med hörlurarna 
Följande samtalsfunktioner kan användas när hörlurarna och 
mobiltelefonen är anslutna via Bluetooth. Vissa mobiltelefoner kanske 
inte stöder alla funktioner.

Ringa ett samtal
 X Slå det önskade numret på mobiltelefonen.

Om mobiltelefonen inte automatiskt överför samtalet till hörlurarna 
väljer du de trådlösa in-ear-hörlurarna M2 IEBT SW (*** IE FREE) 
som ljudkälla på mobiltelefonen (se vid behov bruksanvisningen till 
din mobiltelefon).

Ta emot/avvisa/avsluta samtal
Om du får ett samtal när hörlurarna är anslutna till din mobiltelefon hör du 
en ringsignal i hörlurarna och lysdioden blinkar lila. 

Om du spelar musik när du får ett samtal pausas musiken tills du avslutar 
samtalet. 

 X Tryck på multifunktionsknappen enligt följande:

Tryck Funktion Signal

1x
Tar emot ett samtal  

1x
Avslutar ett samtal ”Samtal avslutat”

1s
Avvisar ett samtal ”Samtal avvisat”

1x 12

Tar emot ett 
inkommande samtal 
och avslutar det 
pågående samtalet

2x
HOLD

Parkerar samtalet

2x
2

HOLD

1
Tar emot ett 
inkommande samtal 
och parkerar det på 
pågående samtalet

2x
HOLD

2
1

Växlar mellan 
2 pågående samtal

1s
12

Avvisar ett 
inkommande samtal 
och fortsätter med 
det pågående 
samtalet
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Ringa samtal med hörlurarna 

Stänga av/slå på ljudet under ett samtal
 X Tryck snabbt två gånger på multifunktionsknappen under samtalet.

Tryck Funktion Signal

2x Stänger av samtalsljudet

2x Sätter på samtalsljudet

Överföra ett samtal till eller från hörlurarna
När ett samtal har upprättats kan du överföra samtalet mellan hörlurarna 
och din mobiltelefon. 

 X Tryck och håll in multifunktionsknappen i en sekund.

Tryck Funktion

1s Överför ett samtal från hörlurarna till din 
mobiltelefon

1s Överför ett samtal från din mobiltelefon 
till hörlurarna

Ring upp igen
Den här funktionen kan användas när hörlurarna inte spelar musik eller 
används för samtal.

 X Tryck två gånger på multifunktionsknappen. 

Tryck Funktion Signal

2x Ringer upp det senaste upp-
ringda numret ”Återuppringning”

1x Avbryter återuppringningen ”Samtal avslutat”
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Ringa samtal med hörlurarna 

Röststyrning
Den här funktion kan användas när hörlurarna inte används för samtal.

1. Tryck tre gånger på multifunktionsknappen.

Tryck Funktion Signal

3x Startar röststyrningen ”Röststyrd 
uppringning”

2. Säg ditt röstkommando, t.ex. ”Ring Jane”. 
Din Bluetooth-mobiltelefon ringer upp Jane.
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Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

VARNING
Vätskor kan skada elektroniken i din produkt!

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

 X Håll alla vätskor borta från produkten.
 X Använd inga lösnings- eller rengöringsmedel.

Byta öronadaptrar
Du kan byta öronadaptrar så att adaptrarna passar storleken på 
din öronkanal. Extra öronadaptrar finns att köpa hos din lokala 
Sennheiser-återförsäljare.

1. Dra försiktigt bort öronadaptern från in-ear-ljudtunneln tills adaptern 
har lossnat helt.

2. Fixera den nya öronadaptern genom att trycka fast den på in-ear-
ljudtunneln. Rätt placerad sitter adaptern fast ordentligt.
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Förvaring och hantering
Förvara hörlurarna i fodralet när de transporteras eller inte används. De 
hålls då i gott skick och du skyddar dem mot jack och repor.
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Information om det uppladdningsbara batteriet
Sennheiser garanterar att batteriet fungerar optimalt när hörlurarna köps.  
Om du misstänker att batteriet är defekt när du köpt produkten eller 
inom garantitiden ber vi dig att omgående skicka in hörlurarna till en av 
Sennheisers servicepartner.
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Felsökning
Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Sida

Hörlurarna kan 
inte sättas på

Batteriet är tomt Ladda hörlurarna. 13

Ingen ljudsignal Hörlurarna är inte 
parkopplade till din 
enhet

Kontrollera att hörlu-
rarna är parkopplade. 
Upprepa parkkopp-
lingen med din enhet 
vid behov.

14

Volymen är för låg Höj volymen. 18
Hörlurarna är 
avstängda

Sätt på hörlurarna. 17

Hörlurarna kan 
inte ansluta

Din mobiltelefon är 
avstängd

Sätt på din 
mobiltelefon.

Bluetooth är av-
aktiverat på din 
mobiltelefon

Aktivera Bluetooth 
på din mobiltelefon.

Hörlurarna 
reagerar inte på 
knapptryckningar

Hörlurarna fungerar 
inte korrekt

Radera hörlurarnas 
parkopplingsinställ-
ningar.

29

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

Närmaste Sennheiser-servicepartner i ditt land hittar du på  
www.sennheiser.com.
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Utanför Bluetooth-räckvidden
Trådlösa samtal och trådlös strömning är endast möjligt inom 
mobiltelefonens Bluetooth-räckvidd. Räckvidden beror till stor del på 
omgivningen, t.ex. väggtjocklek, väggmaterial etc. Vid fri sikt är räckvidden 
för de flesta mobiltelefoner och Bluetooth-enheter upp till 10 meter.

När hörlurarna lämnar din mobiltelefons Bluetooth-räckvidd försämras 
ljudkvaliteten tills du hör meddelandet ”lost connection”. Sedan bryts 
förbindelsen helt. Du kan återupprätta anslutningen genom att gå tillbaka 
till Bluetooth-räckvidden. Då hörs meddelandet ”connected”.

 X Tryck på multifunktionsknappen för att återupprätta anslutningen.

Ta bort tidigare parkopplade enheter
1. Ställ hörlurarna i parkopplingsläge, se sidan 14.

Lysdioden blinkar blått och rött. Hörlurarna är i parkopplingsläge.
2. Tryck på knappen för volym/spår + i 2 s. 

Lysdioden blinkar lila 3 gånger. Hörlurarna kopplas bort permanent från 
alla enheter och går omedelbart till parkopplingsläge.

1 2

1s 1s4s
2s
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Tekniska data
Trådlösa in-ear-hörlurar
Öronkoppling Öronkanal
Frekvensåtergivning 15–22 000 Hz
Omvandlingsprincip Dynamisk
Ljudtrycksnivå 112 dB (passivt: 1 kHz/0 dBFS)
THD (1 kHz, 100 dB) < 0,5 %
Pick-up-mönster (talljud) Rundstrålande
Inspänning 3,7 V⎓, 100 mAh: Inbyggt 

uppladdningsbart 
litiumpolymerbatteri 
5 V⎓, 500 mA: USB-laddning

Batteritid Upp till 6 h (A2DP)/ 8.5 h (HFP)
Temperaturområde Vid användning: 0 till 40 °C

Vid förvaring: -25 till 70 °C
Maxvärde för det statiska 
magnetfältet på ytan 100 mT

Laddningstid 1,5 h
Vikt Ca 17 g

Bluetooth
Version 4.2, klass 1
Sändningsfrekvens 2 402 – 2 480 MHz
Modulationstyp GFSK, π/4 DQPSK
Profiler HFP, AVRCP, A2DP
RF-uteffekt 10 mW (max)
Stöd för kodek SBC, AAC, aptX, aptX LL
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Varumärken
Ordmärket Bluetooth® och tillhörande logotyper är registrerade 
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sennheiser 
electronic GmbH & Co. KG på licens.

Qualcomm aptX är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies 
International, Ltd. Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm 
Incorporated och är registrerat i USA och andra länder och används med 
tillåtelse. aptX är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies 
International, Ltd. och är registrerat i USA och andra länder och används 
med tillåtelse.

Andra företags- och produktnamn som nämns i detta dokument är 
varumärken som tillhör respektive ägare.



  

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com 

Publ. 08/18, A04

  


	Viktiga säkerhetsanvisningar
	Trådlösa in-ear-hörlurar M2 IEBT SW
	Förpackningen innehåller
	Produktöversikt
	Översikt över hörlurarna
	Översikt över piktogram
	Översikt över lysdiodsindikeringar
	Översikt över knapparna

	Kom igång
	Laddning
	Parkoppling av hörlurarna

	Använda hörlurarna
	Sätta på sig hörlurarna
	Sätt på hörlurarna
	Stänga av hörlurarna
	Höja och sänka volymen
	Kontrollera återstående batteritid i hörlurarna

	Spela musik/filmer
	Styra musikuppspelningen

	Ringa samtal med hörlurarna 
	Röststyrning

	Skötsel och underhåll
	Byta öronadaptrar
	Förvaring och hantering
	Information om det uppladdningsbara batteriet

	Felsökning
	Ta bort tidigare parkopplade enheter

	Tekniska data
	Varumärken

