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Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
 X Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en helemaal door voordat u het 
product gaat gebruiken.

 X Lever deze gebruiksaanwijzing altijd mee indien u het product doorgeeft aan 
derden.

 X Een klaarblijkelijk defect product mag niet worden gebruikt.

Voorkom ongelukken en schade aan de gezondheid

 X Bescherm uw gehoor tegen hoge volumes. Er kan permanente gehoorbescha-
diging ontstaan als bij het gebruik van de hoofdtelefoon gedurende langere 
tijd een hoog volume is ingesteld. Sennheiser-hoofdtelefoons klinken uitste-
kend bij een laag en gemiddeld volume.

 X Houd de hoofdtelefoon ten minste 10 cm verwijderd van pacemakers of 
geïmplanteerde defibrillatoren. De hoofdtelefoon heeft magneten die een 
magnetisch veld genereren, die op hun beurt invloed kunnen uitoefenen op 
pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren.

 X Houd het product, de toebehoren en de verpakkingsonderdelen uit de 
buurt van kinderen en huisdieren, om ongelukken en verstikkingsgevaar te 
voorkomen.

 X Gebruik het product niet situaties waar speciale aandacht is vereist (bijv. 
in het verkeer of het uitvoeren van kritische werkzaamheden).

 X Trek tijdens onweersbuien of wanneer het product gedurende langere tijd 
niet wordt gebruikt, de stekker uit het stopcontact.

 X Gebruik het product niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan 
regen of vocht om het risico op brand of een elektrische schok te vermijden.

Voorkom storingen en schade aan het product

 X Houd het product, om corrosie of deformatie te voorkomen, altijd droog en 
stel het niet bloot aan extreme temperaturen. De normale bedrijfstempera-
tuur ligt tussen 0 en 40°C.

 X Maak uitsluitend gebruik van toebehoren/accessoires/reserveonderdelen die 
door Sennheiser worden geleverd of aanbevolen.

 X Maak die gedeelten van het product die niet zijn gemaakt van leder, uitslui-
tend schoon met een zachte, droge doek.

 X Gebruik het product uitsluitend daar waar een draadloze Bluetooth®-over-
dracht is toegestaan. 

 X Draag de hoofdtelefoon niet tijdens het opladen, aangezien de ingebouwde 
oplaadbare batterij warm kan worden.

 X Gebruik het product met zorg en berg het op in een schone, stofvrije omgeving.

 X Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen.

De verzorging van leren onderdelen

 X Veeg de leren onderdelen regelmatig schoon met een schoon, zacht, met water 
bevochtigd doekje.

 X Gebruik geen leerpoetsmiddelen, schoonmaakmiddelen of schurende zeep 
om leren onderdelen schoon te maken.

 X De hoofdtelefoon niet in een vochtige omgeving bewaren.
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Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Reglementair gebruik/aansprakelijkheid

Deze draadloze hoofdtelefoon is ontworpen voor het gebruik in combinatie 
met mobiele apparaten (bijv. mobiele muziekspelers, mobiele telefoons, 
tablets, computers) die de draadloze communicatie door middel van Bluetooth 
ondersteunen. Onder compatibele Bluetooth-apparaten vallen die apparaten 
die onderstaande profielen ondersteunen: Hands Free Profile (HFP), Headset 
Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote 
Control Profile (AVRCP) en Device ID profile (DIP).

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders ge-
bruikt dan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt 
door misbruik of niet-reglementair gebruik van dit product en de bijbehorende 
toebehoren/accessoires.

Veiligheidsaanwijzingen voor de lithium-polymeer accupack

WAARSCHUWING

In extreme gevallen kan misbruik of onjuist gebruik van de lithium-polymeer 
accupack:

•	 een explosie,

•	 brand,

•	 warmte-,

•	 rook- of gasontwikkeling 
veroorzaken.

Lever producten met ingebouwde oplaadbare batterijen in bij spe-
ciale inzamelpunten of bij uw lokale leverancier.

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen die door Sennheiser 
worden aanbevolen.

Laad de oplaadbare batterijen alleen op bij een omgevingstempe-
ratuur tussen 10 en 40°C (+/-5°C).

Schakel producten die op batterijen werken na gebruik uit.

Indien het product gedurende langere tijd niet worden gebruikt, 
moeten de ingebouwde, oplaadbare batterijen regelmatig worden 
opgeladen (ca. iedere drie maanden).

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan temperaturen 
van meer dan 70°C, bijv. direct zonlicht, of in open vuur worden 
gegooid.

Het product mag niet worden opgeladen als de oplaadbare batte-
rijen zichtbaar defect zijn.



4 | M2 AEBT

De MOMENTUM Wireless (M2 AEBT)

De MOMENTUM Wireless (M2 AEBT)
De trotse wegwijzer voor de volgende generatie van de hogelijk gewaardeerde 
MOMENTUM-line van Sennheiser, de M2 AEBT biedt u alle bewegingsvrijheid en 
de totale puurheid van de sound. De draadloze Bluetooth®-technologie maakt 
een kabeltje overbodig en dankzij de innovatieve hybride NoiseGard™-techno-
logie, voor de actieve onderdrukking van het omgevingsgeluid, kunt u onderweg 
van uw favoriete muziek met een verbazingwekkende helderheid genieten. 
Twee paar interne en externe microfoons werken samen om het omgevingsge-
luid zowel voor lage als hoge frequenties virtueel te elimineren. 

Een technologisch meesterstukje in een verbazingwekkende verpakking, 
de M2 AEBT sports, een elegante roestvrij stalen constructie en luxueuze leren 
vulling van de allerbeste kwaliteit, volledig in lijn met de esthetische principes 
van de MOMENTUM-lijn, terwijl de opvouwbare hoofdband en ruime oorschelpen 
een nieuw niveau van comfort en gemak aan uw luisterbeleving toevoegen. 
Sennheiser’s M2 AEBT – een moderne klassieker. 

Kenmerken
•	 Gesloten, ooromsluitend ontwerp voorzien van draadloze Bluetooth®-technologie 

•	 Luxueuze leren hoofdband en oorkussentjes voor een gevoel van stijl en 
kwaliteit

•	 Een verbazingwekkend stereogeluid over het gehele hoorbare bereik, dankzij 
de 18 Ω high-end omvormers van Sennheiser 

•	 Robuuste, opvouwbare hoofdband, handig om mee te nemen

•	 Hybride NoiseGardTM-technologie voor actieve onderdrukking van het 
omgevingsgeluid waarmee een optimale isolatie en buitengewone 
audioprestatie worden gerealiseerd 

•	 Door middel van NFC onmiddellijk pairen met slimme apparaten 

•	 VoiceMax™-technologie met twee ingebouwde microfoons voor spraakcom-
municatie, waarmee de kwaliteit van spraak verbeterd en externe geluiden 
verwijderd worden

•	 Werkt 22 uur op de batterijen terwijl zowel Bluetooth® en NoiseGard™ zijn 
ingeschakeld

•	 Wordt geleverd met een losse audiokabel voor gebruik in een omgeving waar 
geen Bluetooth®-verbinding is toegestaan.
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De MOMENTUM Wireless (M2 AEBT)

Bluetooth

De MOMENTUM Wireless (M2 AEBT) hoofdtelefoon is geschikt voor de Blue-
tooth-technologie 4.0-standaard en compatibel met alle Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 
2.1, 3.0 en 4.0-apparaten met onderstaande profielen:

•	 Headset Profile (HSP) 1.2 – zorgt voor de basisfuncties die door de hoofdte-
lefoon worden gebruikt om met een Bluetooth smartphone te communiceren.  

•	 Hands-Free Profile (HFP) 1.6 – biedt extra functies in vergelijking met HFP. 
Indien een functie, zoals spraakgestuurde bediening, niet door het HSP-
profiel wordt ondersteund, wordt HFP actief.

•	 Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.5 – wordt gebruikt voor het 
vanaf de hoofdtelefoon regelen van de muziek op het Bluetooth-apparaat 
(afspelen, pauzeren, nummer overslaan enz.). 

•	 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3, ondersteund aptX® – 
wordt door een Bluetooth-apparaat gebruikt om stereomuziek met een zeer 
hoge kwaliteit naar de hoofdtelefoon te streamen. 

•	 Device ID Profile (DIP) 1.3 – wordt door de hoofdtelefoon gebruikt om 
geïdentificeerd te kunnen worden, bijv. aan de hand van de naam van de 
fabrikant, product ID, productversie, enz.

NFC

Near Field Communication (NFC) is een draadloze technologie voor verbindingen 
over korte afstand, waarmee de verbinding en communicatie tussen voor NFC 
geschikte elektronische apparaten mogelijk wordt door deze dicht bij elkaar te 
zetten of door eenvoudig aan te raken.

VoiceMax

VoiceMax™ dual-microfoontechnologie filtert de achtergrondgeluiden uit. 2 mi-
crofoons werken samen; de ene om uw stem te versterken en de andere om het 
omgevingsgeluid te verwijderen.

NoiseGard

Het hybride NoiseGard™-systeem voor actieve onderdrukking van het omge-
vingsgeluid is een combinatie van 2 geluidsonderdrukkingssystemen, bestaande 
uit 4 microfoons. Twee microfoons met de openingen naar de buitenkant van de 
hoofdtelefoon werken als een Feed-Forward-systeem voor actieve onderdruk-
king van het omgevingsgeluid waarmee geluiden in de hoge frequentieband 
worden gereduceerd. De beide andere microfoons in de hoofdtelefoon werken als 
een Feed-Back-systeem voor actieve onderdrukking van het omgevingsgeluid, 
waarmee geluiden met een lage frequentie worden verminderd. De combinatie 
van deze twee 2-microfoonsystemen resulteert in een aanzienlijke reductie van 
geluiden over een breder frequentiebereik.

aptX®

Met de aptX® audio-codering bent u verzekerd van een heldere, pure stereo-
sound. Het laat u de audio niet alleen horen, maar ook beleven zoals dat is 
bedoeld. Met de aptX®, Bluetooth-technologie wordt een draadloze audiokwa-
liteit geboden die vergelijkbaar is met draadgebonden audio in de allerbeste 
kwaliteit.
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De levering omvat

De levering omvat

MOMENTUM

L Hoofdtelefoon

Opbergdoosje

Hoesje

Audiokabel met 2,5 mm en 3,5 mm-jackplug

USB-kabel met micro USB-aansluiting

Vliegtuigadapter

Quick guide Beknopte handleiding

Safety guide Veiligheidsgids

Een lijst met toebehoren staat vermeld onder www.sennheiser.com. Voor 
informatie over leveranciers kunt u het beste contact met uw lokale 
Sennheiser-partner opnemen: www.sennheiser.com > „Sales Partner”.
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Productoverzicht

Overzicht van de hoofdtelefoon

1 Hoofdbeugel 6 LED

2 Oorkussentjes 7 Aan-/uittoets

3 Oorschelpen 8 3-weg multifunctionele toets

4 Microfoon 9 Audio-ingang

5 NFC-antenne 0 Micro USB-ingang

Overzicht van de pictogrammen

Pictogrammen voor het indrukken van een toets

Pictogram Betekenis

1 x Druk de toets in en laat deze onmiddellijk los

2 x Druk de toets tweemaal in

5s
Druk de toets in en houd deze gedurende 5 seconden 
ingedrukt

MOMENTUM

L

5

4 3

2

1
6

7

8

9

0
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Productoverzicht

Pictogrammen voor de LED

Pictogram Betekenis

De LED brandt

Interval of onderbreking. Hierdoor gaat de LED knipperen

De LED brandt/knippert permanent
3s 3s Knipperinterval

Voorbeelden van pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing worden 
gebruikt:

Pictogram Betekenis

5m

De LED knippert permanent

3s De LED knippert permanent om de 3 seconden

De LED brandt permanent 

1s De LED knippert 3 keer per seconde

Het symbool met de aanduiding „i”

Opmerkingen die worden gemarkeerd met het pictogram „i” duiden op be-
langrijke informatie over het gebruik van de hoofdtelefoon.
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Overzicht van de LED-aanduidingen

LED-aanduidingen tijdens de werking

LED Betekenis
De hoofdtelefoon wordt ingeschakeld

Er wordt met succes met een apparaat gekop-
peld (pairing)

De hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld

1s
De hoofdtelefoon staat in de koppelingsmodus 
(pairing)

2s
De hoofdtelefoon is losgekoppeld van het 
apparaat

2s
De hoofdtelefoon, met een bijna lege batterij, 
wordt losgekoppeld van het apparaat
De koppelingsinstellingen (pairing) zijn uit de 
hoofdtelefoon gewist

LED-aanduidingen tijdens het bellen

LED Betekenis

1s Inkomend gesprek

1s Inkomend gesprek met een bijna lege batterij
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Productoverzicht

Overzicht van de toetsen

Aan-/uittoets

Druk Functie Pagina

2s
Schakelt de hoofdtelefoon aan en uit 17

3-weg multifunctionele toets

Druk Functie Pagina

1x
Een gesprek aannemen/beëindigen

Een binnenkomend gesprek aannemen en een actief 
gesprek beëindigen

Een nummer afspelen/pauzeren

21

21

 
20

1s
Een gesprek weigeren

De spraakgestuurde bediening inschakelen

Een gesprek doorverbinden

21

23

22

2x
Het volgende nummer afspelen

Een binnenkomend gesprek aannemen en een actief 
gesprek in de wacht zetten/tussen twee gesprekken 
wisselen

20

21

3x
Controleert de batterijcapaciteit

Het voorgaande nummer afspelen

19

20

3 x +HOLD

Een nummer terugspoelen 20

2 x +HOLD

Een nummer snel vooruit spoelen 20
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Beginnen

De beginselen van het opladen
Een complete oplaadcyclus duurt ca. 3 uur. Voordat de hoofdtelefoon voor de 
eerste keer mag worden gebruikt, moet de oplaadbare batterij zonder onder-
brekingen gedurende een volledige oplaadcyclus worden opgeladen.

Als de batterij bijna leeg is of de hoofdtelefoon wordt opgeladen, brandt de LED 
of knippert zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Een gesproken melding 
geeft de oplaadstatus van de batterij aan. Wanneer de batterij bijna leeg is, 
geeft een gesproken melding aan dat de hoofdtelefoon moet worden opgeladen 
om onderbrekingen in telefoongesprekken en bij het afspelen van muziek te 
voorkomen.

Geadviseerd wordt om de hoofdtelefoon uitsluitend te gebruiken in combinatie 
met de meegeleverde USB-kabel. Wanneer u voor het opladen een externe 
USB-voedingsadapter gebruikt, wordt geadviseerd om een adapter met een uit-
gangsstroomsterke van 500 mA of meer te gebruiken.

LED Betekenis Gesproken melding

Batterij is bijna leeg 
(minder dan 2% resterend)

„Recharge headset” 
„Power off”

Batterij heeft een restcapaciteit 
van minder dan 15% 

„Below 3 hours play time”

Batterij heeft een restcapaciteit 
van minder dan 25% 

„Between 3 and 5 hours 
play time”

Batterij heeft een restcapaciteit 
van minder dan 50%

„Between 5 and 11 hours 
play time”

Batterij heeft een restcapaciteit 
van minder dan 80%

„Between 11 and 
18 hours play time”

Batterij heeft een capaciteit van 
meer dan 80%

„Between 18 and 
22 hours play time”

5m
Batterij volledig opgeladen

„Between 18 and 
22 hours play time”

3h
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Beginnen

De hoofdtelefoon opladen

1. Sluit de micro USB-aansluiting van de oplaadkabel aan op de micro USB-in-
gang van uw hoofdtelefoon.

2. Sluit de USB-stekker op een USB-aansluiting van uw computer aan. Wanneer 
u gebruik maakt van een externe voedingsadapter, moet u de USB-stekker 
op de voedingsadapter (niet meegeleverd) en deze op zijn beurt op een voe-
dingsbron aansluiten.
Afhankelijk van de resterende capaciteit van de batterij van de hoofdtelefoon 
knippert de LED of brandt deze permanent zoals in onderstaande tabel is 
aangegeven.

1 2

*

*

* Accessories not included.

MOMENTUM

L

MOMENTUM

L

Wanneer u de hoofdtelefoon door middel van de USB-kabel op een 
computer aansluit, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld. 
Zet de hoofdtelefoon aan (zie pagina 17) om via de draadloze 
Bluetooth-verbinding naar de muziek te blijven luisteren of om met uw 
smartphone te kunnen bellen. 

Tevens kunt u de kabel gebruiken om naar een mediaspeler op uw 
computer te kunnen luisteren. Wanneer u de hoofdtelefoon voor de 
eerste keer op een computer aansluit, kan het zijn dat u uw M2 AEBT 
hoofdtelefoon als standaard apparaat in de geluidsinstellingen van uw 
computer moet instellen. 

MOMENTUM

L
0:32

Music Player
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De hoofdtelefoon koppelen (pairen)

WAARSCHUWING

Gevaar voor storingen!

De uitgezonden radiogolven van mobiele telefoons kunnen invloed 
hebben op de werking van gevoelige en onbeschermde apparaten.

 X Voer uitsluitend gesprekken met de hoofdtelefoon in een omge-
ving waar het gebruik van draadloze Bluetooth-verbindingen is 
toegestaan.

Om uw hoofdtelefoon aan een Bluetooth-apparaat te koppelen (pairen), kunt 
u ofwel de zoekfunctie voor Near Field Communication (NFC) of Bluetooth 
gebruiken. Om een verbinding tussen de hoofdtelefoon en een Bluetooth-appa-
raat tot stand te kunnen brengen, moet Bluetooth zijn ingeschakeld, ongeacht 
of u gebruik maakt van de koppeling (pairing) middels Bluetooth of NFC.

De M2 AEBT-hoofdtelefoon voldoet aan de Bluetooth 4.0-standaard. Met de 
Bluetooth-technologie kunt u draadloos data verzenden. Daarvoor moet u uw 
hoofdtelefoon echter wel met compatibele Bluetooth-apparaten koppelen die 
de onderstaande profielen ondersteunen:

 X Hands Free Profile (HFP) 

 X Headset Profile (HSP) 

 X Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

 X Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

 X Device ID Profile (DIP)

Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, probeert deze automatisch verbin-
ding te maken met de laatste twee Bluetooth-apparaten waarmee hij was 
verbonden. In de hoofdtelefoon kunnen de verbindingsprofielen van maximaal 
acht Bluetooth-apparaten, waarmee de hoofdtelefoon gekoppeld was, worden 
opgeslagen. 

Zodra u de hoofdtelefoon aan een negende Bluetooth-apparaat gaat koppelen, 
wordt de opgeslagen verbinding van het minst gebruikte Bluetooth-apparaat 
overschreven. Wanneer u de verbinding met het overschreven Bluetooth-appa-
raat weer tot stand wilt brengen, moet u de hoofdtelefoon opnieuw koppelen.

U kunt uw draadloze hoofdtelefoon gemakkelijk met uw smartphone koppelen 
en de verbinding tot stand brengen wanneer het apparaat de Field Communica-
tion (NFC) technologie ondersteund.

MOMENTUM

L

paired

paired + 
connected

MOMENTUM

L

De onderstaande hoofdstukken beschrijven, wanneer bijv. een smartphone 
wordt gebruikt, hoe uw M2 AEBT-hoofdtelefoon aan een NFC- of Bluetooth-ap-
paraat moet worden gekoppeld. Wanneer de betreffende aanwijzingen voor uw 
smartphone niet werken, moet u te werk gaan zoals beschreven in de gebruiks-
aanwijzing van uw apparaat. 
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Beginnen

De hoofdtelefoon aan een NFC-apparaat koppelen (pairen)

1. Schakel de NFC-functie op uw smartphone in. 
2. Plaats uw smartphone dichtbij (minder dan 2 cm) de NFC-antenne op de 

linker oorschelp van de hoofdtelefoon. 
U hoort de gesproken melding „power on” en „pairing” en de LED knippert 
blauw en rood.

3. Klik op „Yes” wanneer uw smartphone om een bevestiging van de koppeling 
vraagt (deze stap kan afhankelijk van uw smartphone anders zijn).
Zodra de koppeling met succes tot stand is gekomen hoort u de gesproken 
melding „connected” en de LED gaat uit.

MOMENTUM

L

1

Menu
NFC on
NFC o�

2

3
Pair to the Bluetooth device?
Yes
No

AUTO-ON

1s 1s

› connected ‹ 

› power on ‹ 
› pairing ‹ 

MOMENTUM

L

Left

< 3 cm
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Beginnen

De hoofdtelefoon aan een Bluetooth-apparaat koppelen (pairen)

Zorg ervoor, dat uw hoofdtelefoon tijdens deze procedure niet meer dan 20 cm 
van uw smartphone verwijderd is.

1. Schakel de hoofdtelefoon uit (zie pagina 17). Druk de aan-/uittoets in en 
houd deze ingedrukt tot u de gesproken melding „power on” en „pairing” 
hoort en de LED blauw en rood knippert.
De hoofdtelefoon staat in de koppelingsmodus (pairing).

2. Schakel de zichtbaarheid van Bluetooth op uw smartphone in.
3. Begin op uw smartphone met het zoeken naar Bluetooth-apparaten. 

Alle actieve Bluetooth-apparaten in de onmiddellijke nabijheid van uw smart-
phone worden weergegeven.

4. Kies uit de lijst van gevonden Bluetooth-apparaten „MOMENTUM M2 AEBT” 
om een Bluetooth-verbinding met de hoofdtelefoon tot stand te brengen. 
Eventueel moet u de standaard pincode „0000” invoeren.
Zodra de koppeling met succes tot stand is gekomen hoort u de gesproken 
melding „connected” en de LED gaat uit.

1 2

3 4

20 cm

Menu
Bluetooth on
Bluetooth o�

Menu
Add device

MOMENTUM M2 AEBT
Keyword: 0000

› connected ‹ 

MOMENTUM M2 AEBT

› power on ‹ 
› pairing ‹ 

› connected ‹ 

MOMENTUM

L

4s

1s

MOMENTUM

L

Wanneer binnen vijf minuten geen verbinding tot stand is gekomen, wordt 
de koppelingsmodus beëindigd en gaat de hoofdtelefoon terug naar de 
niet-gekoppelde toestand. Schakel de hoofdtelefoon uit en herhaal de 
koppelingsprocedure. 
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Beginnen

De hoofdtelefoon loskoppelen van een NFC- of Bluetooth-apparaat

 X Schakel de zichtbaarheid van Bluetooth op uw smartphone uit.
De hoofdtelefoon is losgekoppeld van de smartphone en u hoort de gesproken 
melding „disconnected”. De hoofdtelefoon zoekt naar eerder gekoppelde ap-
paraten. Indien geen apparaat wordt gevonden hoort u na enkele minuten de 
gesproken melding „no device found”.

› disconnected ‹ 

Menu
Bluetooth on
Bluetooth o�

MOMENTUM

L

De hoofdbeugel instellen
Voor een goede geluidskwaliteit en het beste draagcomfort moet u de plaats 
van de oorkussentjes op de hoofdbeugel aanpassen, zodat deze precies op uw 
hoofd passen. De oorschelpen zijn voorzien van een vergrendelingsmechanisme 
dat u eenvoudig via de hoofdbeugelschuif omhoog en omlaag kunt schuiven. 

 X Draag de hoofdtelefoon zodanig dat de hoofdbeugel over de bovenkant van 
uw hoofd loopt.

 X Stel de plaats van de oorkussentjes in door de oorschelpen door middel van 
de hoofdbeugelschuif omhoog of omlaag te bewegen, totdat:

 – uw oren comfortabel door de oorkussentjes zijn bedekt,

 – u een prettige, gelijkmatige druk rond beide oren voelt,

 – een goede pasvorm van de hoofdbeugel op het hoofd is gerealiseerd.

Right side

MOMENTUM

MOMENTUM
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De hoofdtelefoon gebruiken

De hoofdtelefoon gebruiken

De hoofdtelefoon inschakelen

WAARSCHUWING

Gevaar door hoge volumeniveaus!

Er kan permanente gehoorbeschadiging ontstaan als bij het gebruik 
van de hoofdtelefoon gedurende langere tijd een hoog volume is 
ingesteld.

 X Voordat de hoofdtelefoon wordt opgezet, moet het volume op 
een laag niveau worden ingesteld.

 X Stel uzelf niet voortdurend bloot aan hoge volumeniveaus.

 X Druk de aan-/uittoets gedurende 2 seconden in.
U hoort de gesproken melding „power on” en „connected” en de LED knippert 
blauw. De hoofdtelefoon wordt ingeschakeld.

MOMENTUM

L

headphones on› connected ‹ 
› power on ‹ 

MOMENTUM

L

2s

De hoofdtelefoon uitschakelen
 X Druk de aan-/uittoets gedurende 2 seconden in.
U hoort de gesproken melding „power off” en de LED knippert rood. 
De hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld.

› Power off ‹ headphones off

MOMENTUM

LMOMENTUM

L

2s
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De hoofdtelefoon gebruiken

Het volume instellen

WAARSCHUWING

Gevaar door hoge volumeniveaus!

Er kan permanente gehoorbeschadiging ontstaan als bij het gebruik 
van de hoofdtelefoon gedurende langere tijd een hoog volume is 
ingesteld.

 X Voordat de hoofdtelefoon wordt opgezet, moet het volume op 
een laag niveau worden ingesteld.

 X Stel uzelf niet voortdurend bloot aan hoge volumeniveaus.

U kunt het volume te allen tijde aan u stemming of voorkeuren aanpassen.

 X Druk de 3-weg multifunctionele toets in om het volume te verlagen.
Wanneer het laagste volume is bereikt hoort u de gesproken melding 
„volume min”.

 X Druk de 3-weg multifunctionele toets in om het volume te verhogen.
Wanneer het hoogste volume is bereikt hoort u de gesproken melding 
„volume max”.
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De hoofdtelefoon gebruiken

De resterende batterijcapaciteit controleren
U kunt de resterende afspeel- en spreektijd van de batterij te allen tijde con-
troleren, behalve wanneer u een telefoongesprek voert of naar muziek luistert.

 X Druk de 3-weg multifunctionele toets 3 keer snel achter elkaar in.
U hoort de gesproken melding met de resterende afspeeltijd.

Gesproken melding Betekenis

„Recharge headset”
Batterij is bijna leeg 
(minder dan 2% resterend)

„Below 3 hours play time”
Batterij heeft een restcapaciteit van 
minder dan 15%

„Between 3 and 5 hours play time”
Batterij heeft een restcapaciteit van 
minder dan 25%

„Between 5 and 11 hours play time”
Batterij heeft een restcapaciteit van 
minder dan 50%

„Between 11 and 18 hours play time”
Batterij heeft een restcapaciteit van 
minder dan 80%

„Between 18 and 22 hours play time”
Batterij heeft een capaciteit van 
meer dan 80%

 

Afhankelijk van uw smartphone, kan de resterende batterijcapaci-
teit van de hoofdtelefoon tevens op het scherm van uw smartphone 
worden weergegeven.

3x
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De hoofdtelefoon gebruiken

Muziekfuncties
De onderstaande muziekfuncties zijn uitsluitend beschikbaar wanneer de hoofd-
telefoon en de smartphone door middel van de draadloze Bluetooth-technologie 
of de USB-kabel met elkaar zijn verbonden. Het kan zijn dat uw smartphone niet 
alle functies ondersteund.

Indien uw audiobron aptX® ondersteund, zal de hoofdtelefoon automatisch de 
muziek draadloos in de hoge kwaliteitsmodus van aptX® streamen. Indien uw 
audiobron aptX® niet ondersteund, wordt de muziek in de standaard kwaliteits-
modus gestreamd.

Afspeelmodus

 X Druk de 3-weg multifunctionele 
toets in.

Muziek pauzeren

 X Druk de 3-weg multifunctionele 
toets in.

1x 1x

Het volgende nummer afspelen

 X Druk de 3-weg multifunctionele 
toets 2 keer snel achter elkaar in.

Het voorgaande nummer afspelen

 X Druk de 3-weg multifunctionele 
toets 3 keer snel achter elkaar in.

2x 3x

Een nummer snel vooruit spoelen

 X Druk de 3-weg multifunctionele 
toets 2 keer snel achter elkaar in 
en houd de toets ingedrukt tot het 
gewenste gedeelte van het nummer 
is bereikt.

Een nummer terugspoelen

 X Druk de 3-weg multifunctionele 
toets 3 keer snel achter elkaar in 
en houd de toets ingedrukt tot het 
gewenste gedeelte van het nummer 
is bereikt.

2x +HOLD
3x +HOLD
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Telefoonfuncties 
De onderstaande telefoonfuncties zijn uitsluitend beschikbaar wanneer de 
hoofdtelefoon en de smartphone door middel van de draadloze Bluetooth- 
technologie of de USB-kabel met elkaar zijn verbonden. Het kan zijn dat uw 
smartphone niet alle functies ondersteund.

Een nummer bellen

 X Toets het gewenste nummer in op uw mobiele telefoon.

Indien uw mobiele telefoon de gesprekken niet automatisch doorschakelt naar 
de hoofdtelefoon:

 X Selecteer de MOMENTUM M2 AEBT als de audiobron op uw smartphone 
(zie indien nodig de gebruiksaanwijzing van uw smartphone).

Een gesprek aannemen/weigeren/beëindigen

Wanneer uw hoofdtelefoon met een smartphone is verbonden en u wordt ge-
beld, dan hoort u een beltoon in de hoofdtelefoon en de LED knippert blauw. 
Als de batterij bijna leeg is, knippert de LED rood.

Wanneer u naar muziek luistert terwijl er een gesprek binnenkomt, wordt de 
muziek onderbroken (pauze) tot u het gesprek hebt beëindigd.

 X Druk de 3-weg multifunctionele toets in.

Druk Functie Gesproken 
melding/toon

1 x Een gesprek aannemen/
beginnen

1 s Een gesprek weigeren „Call rejected”

1 x
Een gesprek beëindigen „Call ended”

1 x 12
Een binnenkomend ge-
sprek aannemen en een 
actief gesprek beëindigen

2 x 2
HOLD

1
Een binnenkomend ge-
sprek aannemen en een 
actief gesprek in de wacht 
zetten 

2 x 2
HOLD

1 Tussen twee gesprekken 
wisselen

MOMENTUM
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De hoofdtelefoon gebruiken

Het gesprek naar/van de hoofdtelefoon doorschakelen

Op het moment dat de verbinding tot stand is gekomen, kunt u het gesprek 
tussen de hoofdtelefoon en uw smartphone doorschakelen.

 X Druk de 3-weg multifunctionele toets in.

Druk Functie Gesproken 
melding

1 s
Schakelt een gesprek van 
de hoofdtelefoon door naar 
de smartphone

1 s
Schakelt een gesprek van 
de smartphone door naar 
de hoofdtelefoon
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De hoofdtelefoon gebruiken

Opnieuw kiezen

De functie voor opnieuw kiezen moet door uw smartphone of het Bluetooth- 
apparaat (met HFP-profiel) worden ondersteund. Het kan zijn dat deze functie 
op uw apparaat moet worden ingeschakeld.

 X Druk de 3-weg multifunctionele toets in.

Druk Functie Gesproken melding

2 x Kiest het laatst gebelde 
nummer opnieuw

„redialing”

1 x
Annuleert het opnieuw kiezen 

Spraakgestuurde bedieningsfuncties
De spraakgestuurde bedieningsfuncties worden alleen ondersteund door 
Bluetooth-smartphones met HFP-profiel.

1. Druk de 3-weg multifunctionele toets in.

Druk Functie Gesproken melding

1 s
Schakelt het spraakgestuurd 
kiezen in

„voice dialing”

1 x Stopt het spraakgestuurd 
kiezen

„call ended”

2. Spreek uw spraakgestuurde commando in, zoals bijv. „Call Jane”. 
De Bluetooth-smartphone kiest het telefoonnummer van Jane.
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De hoofdtelefoon gebruiken

Gebruik van de audiokabel 
Er zijn twee aansluitmogelijkheden wanneer u gebruik maakt van de audiokabel:

 X Actieve modus – de audiokabel wordt gebruikt en de hoofdtelefoon is 
ingeschakeld.

 X Passieve modus – de audiokabel wordt gebruikt en de hoofdtelefoon is 
uitgeschakeld.

Ongeacht de verbindingsmodus zijn Bluetooth en de telefoon- en muziekbedie-
ningsfuncties uitgeschakeld wanneer de audiokabel wordt gebruikt. Gebruik de 
audiokabel uitsluitend wanneer:

 – accupack van de hoofdtelefoon leeg is

 – een draadloze overdracht niet is toegestaan, bijv. tijdens het opstijgen en 
landen van vliegtuigen

Aansluiting met behulp van de audiokabel

1. Steek de 2,5 mm-jackplug in de audio-ingang van de hoofdtelefoon totdat u 
een klik hoort. Draai de jackplug tegen de wijzers van de klok in en controleer 
of hij goed is vergrendeld.
De Bluetooth-verbinding is uitgeschakeld. 

2. Sluit de 3,5 mm-jackplug aan op:
 – de audio-uitgang van uw smartphone

 – de vliegtuigadapter wanneer u de hoofdtelefoon in een entertainmentsys-
teem aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken

In de actieve modus is de NoiseGard-optie voor actieve onderdrukking van 
het omgevingsgeluid ingeschakeld; in de passieve modus is de actieve onder-
drukking van het omgevingsgeluid uitgeschakeld.

1 2

1

Click

2

2

1

MOMENTUM

L
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Onderhoud

WAARSCHUWING

Vloeistoffen kunnen de elektronica van het product beschadigen!

Vloeistof die de behuizing van het product binnendringt kan kort-
sluiting veroorzaken en de elektronica beschadigen.

 X Houd het product uit de buurt van alle soorten vloeistoffen.

 X Gebruik geen oplos- of schoonmaakmiddelen.

Oorkussens vervangen
Uit hygiënisch oogpunt moeten de oorkussentjes van tijd tot tijd worden ver-
vangen. Reserveoorkussentjes zijn verkrijgbaar bij uw Sennheiser-leverancier.

1. Trek de oorkussentjes van de oorschelpen tot deze loslaten.
2. Zet de nieuwe oorkussentjes vast door de bevestigingsstrip in de ruimte van 

de oorschelpen vast te maken. Controleer of de stippellijntjes op de oorkus-
sentjes aan de bovenkant zitten.

1 2

De leren onderdelen schoonmaken en onderhouden
De leren onderdelen regelmatig schoonmaken en onderhouden om het product 
in perfecte staat te houden en de levensduur te verlengen. 

 X Veeg de leren onderdelen regelmatig schoon met een schoon, zacht, met water 
bevochtigd doekje.

 X Gebruik geen leerpoetsmiddelen, schoonmaakmiddelen of schurende zeep.

 X Uw hoofdtelefoon niet in een vochtige omgeving bewaren.
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Onderhoud

Opbergen en gebruiken
Om de hoofdtelefoon in goede staat te houden en krasjes en andere bescha-
digingen te voorkomen, moeten de oorschelpen naar de hoofdbeugel in elkaar 
worden gevouwen. Berg de hoofdtelefoon op in een doosje of hoesje wanneer 
hij niet wordt gebruikt of wordt meegenomen.
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Onderhoud

Vervangen/verwijderen van de oplaadbare batterij

WAARSCHUWING

Gevaar voor beschadiging van het product!

Tijdens de garantieperiode mag de oplaadbare batterij alleen door 
een geautoriseerde Sennheiser-leverancier worden vervangen, 
omdat anders de aanspraak op garantie vervalt.

 X Neem contact op met uw Sennheiser-leverancier wanneer de 
oplaadbare batterij vervangen of verwijderd moet worden. Zie 
www.sennheiser.com voor een Sennheiser-leverancier in uw land. 

Buiten de garantieperiode mag de oplaadbare batterij op geschikte wijze 
door een gekwalificeerd service center vervangen of verwijderd worden. Bij de 
Sennheiser-leveranciers zijn aanwijzingen verkrijgbaar voor het vervangen of 
verwijderen van de batterijen door gekwalificeerde service centers.
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Problemen oplossen

Problemen oplossen

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Pagina

De hoofd-
telefoon kan 
niet worden 
ingeschakeld

De batterij is leeg Laad de hoofdtelefoon op. 12

De batterij is helemaal 
leeg/uitgeput

Neem contact op met een 
geautoriseerd Sennheiser 
service center om de bat-
terij te laten vervangen.

Geen 
audiosignaal

De hoofdtelefoon is 
niet aan uw apparaat 
gekoppeld (gepaird)

Controleer of de hoofd-
telefoon is gekoppeld 
(gepaird). Eventueel 
moet u de hoofdtelefoon 
opnieuw aan uw apparaat 
koppelen.

13

Het volume is te laag Verhoog het volume. 18

De hoofdtelefoon is 
uitgeschakeld

Zet de hoofdtelefoon aan. 17

De hoofd-
telefoon kan 
niet worden 
verbonden

Het koppelen werkt 
niet

Controleer of uw smart-
phone het HFP- of 
HSP Bluetooth-profiel 
ondersteund.

De smartphone is 
uitgeschakeld

Zet uw smartphone aan.

Bluetooth is 
uitgeschakeld op 
uw smartphone

Schakel op uw 
smartphone Bluetooth in.

De hoofdtele-
foon reageert 
op geen enkele 
toets

De werking van de 
hoofdtelefoon is 
gestoord

Wis de koppelings-
instellingen van de 
hoofdtelefoon.

29

Indien u problemen aantreft die niet in deze tabel voorkomen, of de genoemde 
oplossingen geen uitkomst bieden, verzoeken wij contact op te nemen met een 
geautoriseerd Sennheiser-leverancier.

Zie op www.sennheiser.com voor een Sennheiser-leverancier in uw land.
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Problemen oplossen

Het verbindingsbereik van Bluetooth verlaten

Draadloos bellen en het streamen is uitsluitend mogelijk binnen het verbindings-
bereik van Bluetooth van uw smartphone. Het verbindingsbereik is in grote 
mate afhankelijk van omstandigheden zoals de dikte van de muren, samenstel-
ling van de muren enz. Wanneer er geen obstakels zijn is het verbindingsbereik 
van de meeste smartphones en Bluetooth-apparaten max. 10 meter.

Wanneer de hoofdtelefoon het verbindingsbereik van Bluetooth van de smart-
phone verlaat, wordt de geluidskwaliteit minder en u hoort herhaaldelijk de 
gesproken melding „lost connection”. Op dat moment wordt de verbinding he-
lemaal verbroken. U kunt de verbinding herstellen door terug te keren naar het 
verbindingsbereik van Bluetooth en u hoort de gesproken melding „connected”.

Om de verbinding te herstellen:

 X Druk de 3-weg multifunctionele toets in.

Wis de koppelingsinstellingen
1. Schakel de hoofdtelefoon uit (zie pagina 17). Druk de aan-/uittoets in en 

houd deze ingedrukt tot u de gesproken melding „power on” en „pairing” 
hoort en de LED blauw en rood knippert.
De hoofdtelefoon staat in de koppelingsmodus (pairing).

2. Druk gedurende drie seconden tegelijkertijd de 3-weg multifunctionele toets 
en de aan-/uittoets in.
De LED knippert drie keer paars en de hoofdtelefoon schakelt om naar de kop-
pelingsmodus. De koppelingsinstellingen (pairing) zijn uit de hoofdtelefoon 
gewist.

1 2

4s

1s

3s

MOMENTUM

L
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Specificaties

Specificaties
M2 AEBT

Ooraansluiting rond het oor

Frequentie 16 Hz – 22 kHz

Omvormerprincipe dynamisch, gesloten

Frequentiebereik (MIC) breedband: 100 Hz – 8 kHz 
smal: 300 Hz – 3,4 kHz

Geluidsdrukniveau (SPL) 113 dB (passief: 1 kHz/1 V
rms

)

Impedantie actieve modus: 480 Ω
passieve modus: 28 Ω

THD (1 kHz, 100 dB SPL) < 0,5%

Pick-up patroon (spraak audio) duale omnidirectionele microfoon 
(2 mic straalvormige array)

Geluidsonderdrukking NoiseGard™-technologie, hybride 
systeem voor actieve onderdrukking 
van het omgevingsgeluid met 4 pick-up 
microfoons

Totale geluiddemping tot 25 dB
Ingangsvermogen 3,7 VDC, 600 mAh: ingebouwde, oplaad-

bare lithium-polymeer-batterij 
5 VDC, 400 mA: Opladen d.m.v. USB

Gebruiksduur 22 uur (HFP + ANC)
Temperatuurbereik Tijdens het gebruik: 0 tot 40°C/32 tot 

104°F
Opbergen: -25 tot 70°C/-13 tot 158°F

Relatieve vochtigheid Tijdens het gebruik: 10 tot 80%, niet 
condenserend
Opbergen: 10 tot 90%

Oplaadduur ca. 3 uur
Gewicht ca. 265 g

Bluetooth

Versie 4.0 klasse 1

Overdrachtsfrequentie 2.402 MHz tot 2.480 MHz

Modulatietype GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK

Profielen HSP, HFP, AVRCP, A2DP, DIP

Uitgangsvermogen 10 mW (max.)

Codec aptX®

NFC

Frequentie 13,56 MHz

Modulatietype ASK

Uitgangsvermogen binnen 500 µV/m
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Verklaringen van de fabrikant

Garantie

De garantieperiode voor dit product van Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 
bedraagt 24 maanden. Zie voor de actuele garantievoorwaarden a.u.b. onze 
internetpagina onder www.sennheiser.com of neem contact op met uw 
Sennheiser-leverancier.

In overeenstemming met onderstaande eisen

•	 WEEE-richtlijn (2012/19/EU)

Wij verzoeken u dringend om dit product aan het einde van 
de levensduur in te leveren bij uw lokale inzamelpunt of recy-
clingstation voor dergelijke apparaten.

•	 Accurichtlijn (2013/56/EU)

De in het product ingebouwde oplaadbare batterij kan gere-
cycleerd worden. Ter bescherming van het milieu verzoeken 
wij u om defecte producten met hun oplaadbare batterijen 
als speciaal afval te behandelen of deze bij uw leverancier in 
te leveren.

CE-overeenstemming

•	 R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)

•	 EMC-richtlijn (2004/108/EG)

•	 Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

•	 RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

•	 Productveiligheid (Richtlijn) (2001/95/EG)

Hoofdtelefoon voor mobiele muziekspelers: EN 60065/A12,  
EN 50332-2

De CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze website onder 
www.sennheiser.com.

Voordat het product in gebruik mag worden genomen, moet de landspecifieke 
regelgeving worden bekeken!

Handelsmerken

Sennheiser en NoiseGard™ zijn geregistreerd handelsmerken van Sennheiser 
electronic GmbH & Co. KG.

De naam Bluetooth en de Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van 
Bluetooth SIG, Inc. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gebruikt dit merk onder 
licentie. 

N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in 
de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. 

Het merk aptX® en aptX-logo zijn handelsmerken van CSR plc of van één van de 
onder haar groep vallende bedrijven en kunnen in één of meerdere jurisdicties 
zijn geregistreerd.
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