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Dôležité bezpečnostné informácie
 X Pred prvým použitím prístroja si prečítajte Návod na použitie.

 X Návod dodávajte spolu s prístrojom.

 X Nepoužívajte poškodený produkt.

Predchádzanie poškodeniu zdravia alebo úrazom

 X Chráňte svoj sluch pred hlasnou reprodukciou. Dlhé hlasné počúvanie môže 
poškodiť váš sluch aj trvale. Slúchadlá Sennheiser majú výborný zvuk aj pri 
nízkej alebo strednej hlasitosti.

 X Slúchadlá udržiavajte vo vzdialenosti 10 cm od kardiostimulátorov a implan-
tovaných defibrilátorov. Slúchadlá obsahujú silné magnety, ktoré vytvárajú 
magnetické pole, ktoré môže s týmito prístrojmi interferovať.

 X Udržujte prístroj, príslušenstvo a obalový materiál mimo dostahu detí a do-
mácich zvierat. 

 X Nepoužívajte tento produkt v situáciach vyžadujúcich zvláštnu pozornosť, 
napr. pri vedení motorového vozidla alebo pri nebezpečnej práci. 

Predchádzanie poškodeniu produktu a vadám

 X oteplotám, vyhnete sa tým korózii a deformácii prístroja. Normálna teplota 
na používanie je od 0 do 40° C.

 X Používajte doplnky, príslušenstvo a náhradné diely poskytované a                            
odporúčané spoločnosťou Sennheiser.

 X Odpojte zdroj energie zo siete vždy, keď nebudete prístroj dlhšiu dobu 
používať.

 X Neumiestňujte svoje slúchadlá na sklenené odkladacie hlavy, na operadlá 
kresiel alebo podobné miesta na dlhšiu dobu, pretože to môže narovnávať 
hlavový most slúchadiel a znižovať tak tlak dôležitý pre ich správnu funkciu. 

 X Produkt čistite iba mäkkou a suchou handričkou.

 X Nepoužívajte výrobok v blízkosti zdrojov tepla.

Starostlivosť o kožené časti

 X Pravidelne jemne utierajte kožené časti čistou, mäkkou handričkou, 
namočenou vo vode.

 X Nepoužívajte leštenku na kožu, čistiace prostriedky  alebo agresívne mydlá 
na čistenie kožených častí.  

 X Neodkladajte slúchadlá do vlhkého prostredia.
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Predpokladané použitie komponentov

Tento produkt je určený výlučne na súkromné použitie, nie na komerčné účely. 

Používanie iným spôsobom ako je uvedené v tejto príručke, nie je dovolené. 

Sennheiser nebude akceptovať následky poškodenia vyplývajúce z nevhodného 
používania tohto produktu alebo príslušenstva. 

Bezpečnostné pokyny pre štandardné/nabíjacie batérie

VAROVANIE

V extrémnych prípadoch môžu štandardné/nabíjacie batérie vytiecť alebo 
spôsobiť nasledujúce nebezpečné situácie:

• explózia

• požiar

• nebezpečné teplo

• dym/plyn

Použité batérie odkladajte na vyhradených zberných miestach 
alebo u vášho predajcu.

Používajte iba nabíjacie batérie a nabíjačku odporúčanú 
spoločnosťou Sennheiser.

Nabíjajte batérie v prostredí s teplotou 10 až 40°C.

Batériami napájané komponenty vypnite, pokiaľ ich nepoužívate. 

Pokiaľ nabíjacie akumulátory nepoužívate dlhšiu dobu, nabíjajte ich 
pravidelne každé tri mesiace. 

Nezahrievajte nad 70°C, nevystavujte slnečnému žiareniu a 
nevhadzujte do ohňa.

Bezodkladne vyberte batérie, pokiaľ je prístroj vadný.
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MOMENTUM Wireless (M2 OEBT)
S nadšením uvázdame na trh ďalšiu generáciu veľmi úspešných slúchadiel 
MOMENTUM M2 OEBT. Tentokrát ide o bezdrôtovú verziu slúchadiel, ktoré 
vám prinášajú slobodu pohybu a súčasne neobvyklú čistotu zvuku. Vďaka 
Bluetooth® wireless technológii nie je kábel nevyhnutnou súčasťou slúhadiel a 
vzhľadom k implementácii inovovaného systému Sennheiser NoiseGard™ hybrid 
získate mnohonásobne viac pokoja na počúvanie. Táto aktívna technológia 
potlačenia vnímania okolitého hluku využíva dva páry mikrofónov a preto je jej 
efekt ešte výraznejší. Vďaka tomu si môžete užívať pokojné počúvanie svojej 
obľúbenej hudby aj vo veľmi hlučnom prostredí. Dva páry interných a externých 
mikrofónov spolupracujú a hluk je virtuálne potláčaný ako v oblasti nízkych, 
tak aj vysokých kmitočtov. Majstrovský kúsok plný moderných technológií je 
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele  a ďalších hi-tech materiálov. Slúchadlá majú 
novú možnosť zloženia pre pohodlnejšie ukladanie. Toto spojenie príjemného, 
krásneho a užitočného sa stáva modernou klasikou. 

Vlastnosti
• Uzavretá supra-aurálna konštrukcia s Bluetooth® wireless technologiou 

• Slúchadlový hlavový most a náušníky sú potiahnuté hi-tech materiálom 
ALCANTARA® pre príjemné vnímanie dokonalosti a luxusnej kvality.

• Udivujúci stereofónny zvuk s precíznou presnosťou reprodukcie v celom hu-
dobnom kmitočtovom spektre.   

• Robustná skladacia konštrukcia pre ľahkú manipuláciu na cestách a dovolenke. 

• NoiseGard™ hybrid aktívne potlačenie vnímania hluku pre optimálnu izoláciu 
od rušivých vnemov. Mimoriadne príjemná reprodukcia. 

• Okamžité pripárovanie so smart komponentami používajúcimi NFC.  

• VoiceMax™ technológia využívajúca dva vstavané mikrofóny pre hlasovú ko-
munikáciu s vysokou zrozumiteľnosťou reči a odstraňovanie okolitého hluku 
z prenosu hlasu. 

• 22 hodín prevádzky na batérie pri súčasnom využívaní bezdrôtového prenosu 
Bluetooth® a systémov NoiseGard™.

• Súčasťou balenia je aj odnímateľný audio kábel na použitie na miestach, kde 
nie je povolená prevádzka Bluetooth.
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Bluetooth
• MOMENTUM Wireless (M2 OEBT) slúchadlá obsahujú technológiu Bluetooth 

4.0 a sú kompatibilné so všetkými predchádzajúcimi štandardnými Bluetooth 
1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0 a 4.0 komponentami s nasledujúcimi profilmi:

• Headset Profile (HSP) 1.2 - zabezpečujúci základné funkcie spolupráce 
slúchadiel a Bluetooth smartphonu. 

• Hands-Free Profile (HFP) 1.6 - zabezpečujúci ďalšie funkcie prislúchajúce 
k výbave HSP. Pokiaľ  funkcie, ako napríklad ovládanie hlasom, nie sú 
podporované HSP, HFP ich zastúpi.

• Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.5 - používaný pre riadenie 
hudby na komponentoch vybavených ovládaním priamo zo slúchadiel (play, 
pause, skip music track a ďalšie). 

• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3, supporting aptX® -  
je používaný na prenášanie vysoko kvalitného stereofónneho hudobného 
signálu do slúchadiel.  

• Device ID Profile (DIP) 1.3 - je používaný slúchadlami na identifikáciu pôvodu, 
produktového ID a ďalších informácií. 

NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová technológia na prenosy na krátku 
vzdialenosť, pripojenie a komunikáciu medzi komponentmi vybavenými NFC a 
umiestnené a zapojené blízko seba. 

VoiceMax

VoiceMax™ technológia využívajúca dvojicu mikrofónov na odfiltrovanie okoli-
tého hluku. Oba mikrofóny spoločne zaručujú ideálne snímanie hlasu, jeden 
sníma hlas a druhý spolupracuje na odstánení okolitého hluku. 

NoiseGard

NoiseGard™ hybridné aktívne odtraňovanie hluku kombinuje dva systémy ob-
sahujúce dokopy 4 mikrofóny. Dva mikrofóny na otvorenej strane slúchadiel 
pracujú na spätnej väzbe, ďalší pár mikrofónov vo vnútri slúchadiel pracuje ako 
spätná väzba aktívneho potlačenia vnímania okolitého hluku, ktorá redukuje 
hluk na vyšších kmitočtoch. Zatiaľ čo mikrofóny vo vnútri slúchadiel redukujú 
nízkofrekvenčný hluk, kombinácia dvoch mikrofónnych systémov zaručuje vý-
raznú redukciu vo vnímaní okolitého hluku v širokom spektre frekvencií. 

aptX®

AptX® audio kódovanie zaručuje prenos plnohodnotného strereofónneho 
signálu vo výrazne dokonalej podobe. Môžete preto počúvať a vnímať hudbu v 
perfektnej úplnosti. Využitie  aptX® pre Bluetooth signálový prenos ponúkne, 
u bezdrôtového prenosu, neočakávanú kvalitu zvuku, ktorú nerozpoznáte od 
bežného pripojenia slúchadiel káblom.  
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Obsah balenia

MOMENTUM

L Slúchadlá

Pevné púzdro

Jemné transportné vrecko

Audio kábel s 2,5 a 3,5 mm konektormi jack

USB kábel s mikro USB konektorom

Adaptér do lietadla

Quick guide Rychlý sprievodca - Quick Guide

Safety guide Bezpečnostné predpisy - Safety Guide

Úplný prehľad príslušenstva môžete záskať na  www.sennheiser.sk. 
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Popis produktu

Popis slúchadiel

 

MOMENTUM

L

5

1

2

34

6

0

9

8

7
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Predstavenie produktu

1 Hlavový most 6 LED

2 Náušníky 7 Tlačidlo ON

3 Ozvučnice slúchadla 8 Multifunkčné tlačidlo

4 Mikrofón 9 Audio vstup

5 NFC anténa 0 Mikro USB vstup



Prehľad piktogramov

Piktogramy stlačenia tlačidiel

Piktogram Význam

1 x Stlač a ihneď uvoľni tlačidlo

2 x Tlačidlo stlač dvakrát

5s Stlač tlačidlo a pridrž ho po dobu 5 sekúnd

Piktogramy pre LED kontrolky

Piktogram Význam

LED svieti

Časový interval alebo prerušenie. Dôvody blikania LED

LED svieti/bliká stále
3s 3s Časový interval blikania

Príklady piktogramov používaných v manuále:

Piktogram Význam

5m

LED bliká stále

3s LED bliká jedenkrát každú tretiu sekundu

LED svieti stále

1s LED blikne trikrát za sekundu

Ikona s  „i“

Poznámky označené piktogramom “i” poskytujú užitočné informácie o po-
užívaní slúchadiel.
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Prehľad LED indikácií

LED indikátory počas prevádzky

LED Význam
Slúchadlá sú zapnuté

Párovanie s prístrojom bolo úspešné

Slúchadlá sú vypnutné

1s Slúchadlá sú v párovacom móde

2s Slúchadlá sú odpojené od prístroja

2s
Slúchadlá s takmer vybitými batériami sú odpo-
jené od prístroja
Párovacie údaje sú vymazané z pamäti 
slúchadiel

LED indikátory počas telefonovania

LED Význam

1s Prichádzajúci hovor

1s
Prichádzajúci hovor s takmer vybitými 
batériami
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Popis tlačidiel

Tlačidlo zapnutie

Stlač Funkcia Strana

2s
Zapnutie a vypnutie slúchadiel 17

Multifunkčné tlačidlo – tri funkcie

Stlač Funkcia Strana

1x
Prijatie/ukončenie hovoru

Prijatie prichádzajúceho hovoru a ukončenie 
prebiehajúceho hovoru

Prehrávanie/pozastavenie skladby

21

21

20

1s
Odmietnutie hovoru

Aktivácia hlasového ovládania

Presmerovanie hovoru z mobilu do slúchadiel

21

23

22

2x
Prehrávanie ďalšej skladby

Prijatie nového hovoru a odloženie aktuálneho 
hovoru/ výber medzi dvoma hovormi

20

21

3x
Kontrola nabitia batérií

Opakovanie poslednej skladby

19

20

3 x +HOLD

Posun skladby späť 20

2 x +HOLD

Rýchle posunutie skladby 20
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Začíname

Nabíjanie
Úplný nabíjací cyklus trvá asi tri hodiny. Pred prvým použitím slúchadiel nabite 
akumulátory kompletným nabíjacím cyklom bez prerušenia. 

Ak sú akumulátorové batérie takmer vybité alebo ak sa počas nabíjania                 
rozsvieti alebo rozbliká kontrolka LED (viď tabuľka nižšie) a počujete zvukové 
upozornenie, je potrebné batérie nabiť. Pokiaľ sú batérie slabo nabité, budete 
počuť upozornenie na nutnosť nabíjania bez hovorov alebo počúvania hudby.

K nabíjaniu sa odporúča používať iba dodávaný USB kábel a USB adaptér s 
výstupom 500 mA a viac.

LED Význam Hlasová výzva

Batérie sú takmer vybité 
(menej ako 2 % kapacity)

“Nabite batérie“
“Vypnuté”

Batérie sú nabité 
na 15 % kapacity 

“Menej ako tri hodiny 
prevádzky”

Batérie sú nabité na menej   
ako 25 %

“Medzi 3 a 5 hodinami 
prevázdky”

Batérie sú nabité na menej   
ako 50 %

“Medzi 5 a 11 hodinami  
prevádzky”

Batérie sú nabité na takmer 80 % “Medzi 11 a 18 hodinami 
prevádzky“

Batérie sú nabté na viac 
ako 80 % 

“Medzi 18 a 22 hodinami 
prevádzky”

5m
Batérie sú úplne nabité “Medzi 18 a 22 hodinami 

prevádzky”

3h

M2 OEBT | 11 

Začíname



Nabíjanie slúchadiel

1. Pripojte mikro USB konektor nabíjacieho kábla do mikro USB vstupu na vašich 
slúchadlách. 

2. Pripojte USB konektor do nabíjačky/sieťového adaptéru (nie je priložený) 
alebo do USB autoadaptéru a pripojte k zdroju energie. Pokiaľ používate 
počítač, pripojte USB konektor do USB portu.

Podľa stavu nabitia batérií začnú LED odlišne blikať, viď tabuľka.

1 2

*

*

* Accessories not included.

MOMENTUM

L

MOMENTUM

L

Ak pripájate slúchadlá k počítaču, používajte USB kábel, slúchadlá sa 
automaticky vypnú. Na počúvanie hudby alebo telefonický hovor z 
mobilu cez Bluetooth opätovne zapnite slúchadlá (viď strana 17).

Taktiež môžete používať slúchadlá s káblom na pripojnenie k prehrávaču  
alebo k počítaču. Pokiaľ slúchadlá pripájate k počítaču po prvý raz, môže 
byť potrebné nastaviť pripojenie v okne zvuku počítača.
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Párovanie slúchadiel

POZOR

Nebezpečenstvo  zlyhania!

Prenášané rádiové vlny mobilného telefónu môžu vyvolať proces 
párovania aj u cudzích citlivých alebo nechránených komponentov. 

 X So slúchadlami telefonujte iba na miestach, kde nie je zakázané 
používanie Bluetooth.

Pri párovaní  slúchadiel s prístrojom Bluetooth používajte NFC alebo vyhľadávaciu 
funkciu. V prípade, že spojenie medzi slúchadlami a Bluetooth prístrojom má 
byť naviazané, musí byť Blutooth aktivované. 

Slúchadlá M2 OEBT sú vybavené Bluetooth 4.0. s nasledujúcimi profilmi:

 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)

Pokiaľ slúchadlá zapnete, začnú automaticky skúšať pripojenie na posledné dva 
pripojené komponenty. Slúchadlá uchovajú pripájacie profily až s ôsmimi Blue-
tooth komponentmi, s ktorými boli spárované. Pokiaľ budete párovať slúchadlá 
s deviatym komponentom, uložením zmažete najmenej používaný komponent. 
Ak ho budete chcieť znova spárovať, musíte tento proces zopakovať. 

Veľmi jednoducho môžete pripojiť bezdrôtové slúchadlá, pokiaľ prístroj pod-
poruje NFC.

MOMENTUM

paired

paired + 
connected

MOMENTUM

Nasledujúci text popisuje používanie smartphonu, ako príkladu, ako párovať 
komponenty. Najskôr si prečítajte návod vášho smartphonu alebo iného              
pripájaného komponentu. 
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Párovanie slúchadiel k NFC prístroju 

1. Aktivujte NFC funkciu na vašom smartphone.
2. Položte smartphon blízko (menej než 3 cm) k NFC anténe na ľavej mušli 

slúchadiel.
3. Započujete hlasové hlásenie “power on” a “pairing”. LED začnú blikať modro 

a červeno.
4. Ak je párovanie úsešné, započujete hlas “connected“ a LED sa vypne.

1 2

Menu
NFC on

< 3 cm

1

AUTO-ON

43
Pair to the Bluetooth device?
Yes
No

› connected ‹ 

› power on ‹ 
› pairing ‹ 

MOMENTUM

Left

MOMENTUM

1s 1s
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Párovanie slúchadiel s prístrojom s Bluetooth
Uistite sa, že slúchadlá sú vzdialené maximálne 20 cm od vášho smartphonu.

1. Zapnite slúchadlá (viz str. 17).  
Stlačte tlačidlo Power pokým nebudete počuť hlas “pairing” a LED nezačne 
blikať modro a červeno. Slúchadlá sú v párovacom móde. 

2. Udržujte Bluetooth dostupnosť k vášmu smartphonu.

3. Na vašom smartphone spustite funkciu hľadanie Bluetooth prístrojov. Všetky 
aktívne Bluetooth prístroje v dosahu vášho smartphonu sa vám zobrazia v 
zozname. 

4. V zozname nájdite a vyberte “MOMENTUM M2 0EBT” na nadviazanie kon-
taktu so slúchadlami. Pokiaľ je to potrebné, zadajte PIN kód “0000”. Ak je 
párovanie úspešné, začujete slovo “connected” a LED prestanú blikať.

5. Veľmi ľahko môžete pripojiť bezdrôtové slúchadlá, pokiaľ prístroj podporuje NFC.

MOMENTUM

L

paired

paired + 
connected

MOMENTUM

L

Ak  sa spojenie neuskutoční do piatich minút, párovací mód bude ukončený a 
slúchadlá sa vrátia do odpojeného stavu. Vypnite slúchadlá a opakujte proces 
párovania od začiatku. 
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Odpojenie slúchadiel od NFC alebo Bluetooth prístroja

 X Ak prerušíte Bluetooth dostupnosť s vašim smartphonom, slúchadlá sa 
odpoja a budete počuť oznámenie “disconnected”. Slúchadlá vyhľadajú skôr 
spárovaný prístroj. Pokiaľ nie je nájdený iný prístroj, po niekoľkých minútach 
budete počuť oznámenie “no device found” .

› disconnected ‹ 

Menu
Bluetooth on
Bluetooth o�

MOMENTUM

L

Nastavenie hlavového mostu
Pre dobrú kvalitu zvuku a nevyhnutný odposluchový komfort je potrebné 
správne nastaviť náušníky na uši a k tomu je potrebné prispôsobiť dĺžku 
hlavového mostu k veľkosti vašej hlavy.  Náušníky možno ľahko posúvať hore 
a dole a v jednotnivých polohách sú uzamknuteľné. Nastavte náušníky tak, aby  
boli vaše uši úplne vnútri a cítili ste jemný tlak na hlave okolo uší, ale tlak na 
temene hlavy má byť stále príjemný. 

 X Nasaďte si slúchadlá, aby hlavový most ležal priamo na temene hlavy.

 X Nastavte náušníky tak, aby boli vaše uši úplne pohodlne vo vnútri náušníkov a 
pocítite jemný tlak na hlave okolo uší. Tlak na temene hlavy je stále príjemný. 

Right side

MOMENTUM

MOMENTUM

16 | M2 OEBT

Začíname



Používanie slúchadiel

Zapínanie slúchadiel

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo z hlasného počúvania!

Počúvanie na vysokú úroveň hlasitosti dlhšiu dobu, môže spôsobiť 
trvalé poškodenie sluchu.

 X Pred nasadením slúchadiel na uši vždy nastavte hlasitosť na 
menšiu úroveň a až potom upravte na požadovanú úroveň 
hlasitosti.

 X Nevystavujte dlhodobo svoje uši vysokej hlasitosti. 

 X Stlačte tlačidlo Power na 2 sekundy. 
Budete počuť ohlásenie “power on” a “connected” a LED začnú blikať modro. 
Slúchadlá sú zapnuté.

MOMENTUM

L

headphones on› connected ‹ 
› power on ‹ 

MOMENTUM

L

2s

Vypnutie slúchadiel
 X Stlačte tlačidlo power na 2 sekundy.
Budete počuť ohlásenie “power off” a LED zablikajú červeno. Slúchadlá sú 
vypnuté.

› Power off ‹ headphones off

MOMENTUM

LMOMENTUM

L

2s
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Nastavenie hlasitosti

VAROVANIE

Nebezpečenstvo pri vysokej hlasitosti!

Počúvanie pri vysokej hlasitosti dlhšiu dobu, môže viesť k trvalému 
poškodeniu sluchu. 

 X Pred uvedením slúchadiel do prevádzky, nastavte hlasitosť zvuku 
na nízku úroveň.

 X Nevystavujte sa vysokej úrovni hlasitosti na dlhú dobu.

Hlasitosť môžete nastaviť kedykoľvek podľa nálady alebo potreby.

 X Stlačte trojpolohové multifunkčné tlačidlo nadol, aby ste znížili hlasitosť. Keď 
je dosiahnutá minimálna hlasitosť, budete počuť oznámenie “volume min“.

 X Stlačte trojpolohové multifunkčné tlačidlo nahor, aby ste zvýšili hlasitosť. Keď 
je dosiahnutá minimálna hlasitosť, budete počuť oznámenie “volume max“.
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Kontrola kapacity batérie
Zostávajúci čas batérie na prehrávanie alebo telefonovanie môžete zistiť kedy-
koľvek, s výminkou telefonovania alebo počúvania hudby.

 X Stlačte trojpolohové multifunkčné tlačidlo rýchlo trikrát za sebou. Budete 
počuť ohlásenie oznamujúce zostávajúci čas funkčnosti slúchadiel.

Hlasové hlásenie Význam

“Recharge headset”
Batérie sú takmer vybité.  
(menej ako 2 % kapacity)

“Below 3 hours play time”
Batérie sú nabité na menej  
ako 15 % kapacity

“Between 3 and 5 hours play time”
Batérie sú nabité na menej 
ako 25 %

“Between 5 and 11 hours play time”
Batérie sú nabité na menej 
ako 50 %

“Between 11 and 18 hours play time“
Batérie sú nabité na menej  
ako 80 %

“Between 18 and 22 hours play time“ Batérie sú nabité na viac ako 80 %

 
Podľa typu vášho smartphonu, môže byť stav batérií slúchadiel            
zobrazovaný aj na jeho displeji. 
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Prehrávanie hudby
Nasledujúce funkcie pre prehrávanie hudby sú dostupné len vtedy, keď sú vaše 
slúchadlá pripojené bezdrôtovou technológiou Bluetooth k vášmu smartphonu 
alebo pokiaľ je používaný kábel USB. Niektoré smartphony neumožňujú všetky 
funkcie. Pokiaľ váš audio prehrávač disponuje aptX, slúchadlá automaticky           
prijímajú bezdrátovo v aptX vysokej kvalite zvuku. Ak prehrávač nie je vybavený 
aptX, signál je prenášaný v štandardnej kvalite. 

Prehrávanie hudby

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo.

Pozastavenie prehrávania

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo.

1x 1x

Prehrávanie nasledujúcej skladby

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo rýchlo 
dvakrát za sebou.

Prehrávanie predchádzajúcej skladby

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo rýchlo 
trikrát za sebou.

2x 3x

Rýchly posun prehrávania skladby

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo  
dvakrát rýchlo za sebou a držte 
ho stlačené, pokým sa nezačne 
prehrávať požadovaná časť skladby.

Spätný posun skladby

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo trikrát 
rýchlo za sebou a držte ho stlačené, 
pokým sa nezačne prehrávať 
požadovaná časť skladby.

2x +HOLD
3x +HOLD
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Funkcie pre telefonovanie 
Nasledujúce funkcie pre telefonovanie je možné spustiť len vtedy, keď sú 
slúchadlá bezdrôtovo pripojené Bluetooth k smartphonu alebo pokiaľ je za-
pojený USB kábel. Niektoré smartphony neumožňujú využiť všatky funkcie 
slúchadiel. 

Uskutočnenie hovoru

 X Vytočte požadované číslo na vašom mobile.

 X Ak mobil nezačne automaticky prenášať hovor do slúchadiel, musíte vybrať 
slúchadlá MOMENTUM M2 OEBT ako audio zdroj na vašom smartphone.

Prijatie/odmietnutie/ukončenie hovoru

Ak sú slúchadlá pripojené k smartphonu a vy prijímate hovor, počujete vyzvá-
ňací tón v slúchadlách a LED blikajú modro. Pokiaľ je kapacita batérií slúchadiel 
nízka, LED blikajú červeno. 

Ak počúvate hudbu v čase prichádzajúceho hovoru, prehrávanie hudby je poza-
stavené do doby ukončenia hovoru.

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo.

Stlač Funkcia Hlasový 
oznam/tón

1 x
Prijatie/začiatok hovoru

1 s Odmietnutie hovoru “Call rejected”

1 x
Ukončenie hovoru “Call ended”

1 x 12
Prijatie prichádzajúceho 
hovoru a ukončenie prebie-
hajúceho hovoru

2 x 2
HOLD

1
Prijatie prichádzajúceho 
hovoru a pozastavenie 
prebiehajúceho hovoru

2 x 2
HOLD

1 Prepínanie mezi dvoma 
prebiehajúcimi hovormi
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Prepájanie hovoru do a zo slúchadiel

Ak je pripojenie funkčné, môžete presmerovať hovor do slúchadiela a späť do 
mobilu. 

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo.

Stlač Funkcia Hlasový oznam

1 s
Prenos hovoru zo 
slúchadiel do smartphonu

1 s
Prenos hovoru zo smart-
phonu do slúchadiel
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Opätovné vytáčanie

Opätovné vytáčanie musí byť podporované vašim smartphonom alebo                 
Bluetooth zariadením (s HFP profilom). Táto funkcia musí byť aktivovaná na 
vašom prístroji. 

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo.

Stlač Funkcia Hlasový oznam

2 x Opätovné vytočenie posledného 
volaného čísla

“redialing”

1 x Ukončenie opätovného 
vytáčania

Funkcie hlasového ovládania
Funkcie hlasového ovládania musia byť podporované Bluetooth smartphonom  
s HFP profilom.

1. Stlačte multifunkčné tlačidlo.

Stlač Funkcia Hlasový oznam

1 s Začiatok hlasového vytáčania “voice dialing“

1 x
Ukončenie hlasového vytáčania “call ended“

2. Vyslovte svoj hlasový príkaz, napríklad “Jana“.
Bluetooth smartphon vytočí telefónne číslo uložené pod označením JANA.
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Používanie audio kábla 
V ponuke sú dve možnosti pripojenia, ak chcete používať audio kábel:

 X Aktívne - audio kábel je použitý a slúchadlá sú zapojené.

 X Pasívny - audio kábel je použitý a slúchadlá sú vypnuté. 

Vzhľadom na odlišné pripojenie Bluetooth a funkcie volania a ovládania, sú pri 
pripojení kábla zrušené. Preto používajte kábel len vtedy:

 – ak batérie v slúchadlách sú vybité alebo

 – bezdrôtový prenos nie je povolený, napr. v lietadlách pri štarte a pristátí.

Pripojenie audio kábla

1. Zastrčte 2,5 mm jack do audio vstupu slúchadiel, pokým nezačujete                     
kliknutie. Otočte konektor v protismere hodinových ručičiek a máte istotu, že 
je bezpečne uzamknutý na svojom mieste. 
Bluetooth pripojenie je zrušené. 

2. Pripojte 3,5 mm konektor jack:
 – do audio výstupu vášho smartphonu

 – adaptér pre lietadlá použite v prípad letu v lietadle.

V aktívnom prípade je funkcia NoiseGard dostupná; v prípade pasívnej formy 
je aktívne potlačenie hluku nedostupné.

1 2

1

Click

2

2

1

MOMENTUM

L
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Čistenie a údržba

UPOZORNENIE

Tekutiny môžu zničiť elektroniku v produkte!

Ak preniknú do vnútra slúchadiel tekutiny, môžu skraty úplne zničiť 
elektroniku.

 X Udržujte slúchadlá mimo dosah tekutin.

 X Nepoužívajte žiadne roztoky a čistiace prostriedky.

Výmena náušníkov
Z hygienických dôvodov je vhodné občas vymeniť náušníky za nové, ktoré kúpite 
u svojho predajcu Sennheiser.

1. Opatrne zatiahnite za náušníky, až kým sa neoddelia od slúchadlovej mušle. 
2. Opatrne nasaďte fixačnú časť na jej miesto v ozvučnici a uistite sa, že 

vyznačená čiara je na hormom okraji slúchadiel.

1 2

Čistenie a údržba kožených častí slúchadiel
Pravidelné čistenie a údržba kožených častí slúchadiel vám zaručia dlhú 
funkčnosť a stále luxusný vzhľad.

 X Pravidelne a jemne utrite kožené časti čistou, jemnou navlhčenou handričkou. 

 X Nepoužívajte leštidlá na kožu, čističe ani mydlá.

 X Neskladujte slúchadlá vo vlhkom alebo prašnom prostredí. 
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Skladovanie a manipulácia
Udržať slúchadlá v dobrom stave bez poškodenia a poškriabania umožňuje skla-
dacia konštrukcia. Slúchadlové mušle môžete zložiť do stredu slúchadlového 
mostu. Pri dlhšej preprave využívajte dodávané púzdro. 

Update softwaru pomocou Sennheiser Updater
Môžete využiť najnovší software k vašim slúchadlám, a to použitím voľne 
stiahnuteľného “Sennheiser Updater” PC software.

 X Stiahnite  “Sennheiser Updater” zo stránky www.sennheiser.com/cco/software.

 X Inštalujte PC software, k čomu potrebujete administrátorské práva na váš 
počítač.

 X Inštalujte program vždy len na jedny slúchadlá.

Inštalácia najnovšieho software na slúchadlá

1. Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou USB kábla.
2. Spustite “Sennheiser Updater”.

“Sennheiser Updater” opraví inštalovaný firmware na najnovšiu verziu 
dostupnú k stiahnutiu. Pokiaľ váš firmware potrebuje upgrade, stiahnite          
poslednú verziu podľa inštrukcií na “Sennheiser Updater”.
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Výmena/vybratie nabíjacích batérií

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zničenia produktu!

Počas trvania záručnej doby, môžu byť nabíjacie akumulátory vymieňané iba 
autorizovaným servisom Sennheiser. Inak bude právo na záruku zrušené.

 X Kontaktujte  Sennheiser servis pokiaľ je nutné nabíjacie batérie vymeniť 
alebo vybrať. Po uplynutí záručnej doby môžu byť batérie vybraté alebo 
vymenené akýmkoľvek kvalifikovaným servisom na opravy bezdrôtových 
slúchadiel. 
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Riešenie problémov

Problém Pravdepodobná príčina Možné riešenie Strana

Slúchadlá 
nie je možné 
zapnúť

Batéria je vybitá Nabite slúchadlá. 12

Batéria je úplne 
zničená

Navštívte Sennheiser 
servis na výmenu batérie.

27

Slúchadlá sú 
bez signálu

Slúchadlá nie je možné 
spárovať

Skontrolujte, či sú 
slúchadlá spárované. Pokiaľ 
je to potrebné, spárujte 
slúchadlá znova.

13

Nízka hlasitosť Zvýšte hlasitosť. 18

Slúchadlá sú vypnuté Zapnite slúchadlá. 17

Slúchadlá 
nie je možné 
pripojiť

Párovanie neprebieha Skontrolujte svoj smart-
phone či podporuje HFP 
alebo HSP Bluetooth profil.

Smartphon je vypnutý Zapnite smartphon.

Bluetooth vo vašom 
smartphone je vypnutý

Zapnite Bluetooth vo 
vašom smartphone.

Slúchadlá 
nereagujú 
na stlačenie 
žiadneho 
tlačidla

Slúchadlá sú nefunkčné Vymažte predošlé 
párovania z pamäti 
slúchadiel.

29

Ak váš problém nie je možné nájsť v prehľade možných závad alebo zariadenie 
naďalej nepracuje, kontaktujte prosím autorizovaný Sennheiser servis.
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Mimo dosah prenosu Bluetooth

Bezdrôtové volanie nie je možné, pokiaľ sú slúchadlá mimo dosahu  
Bluetooth prenosu vášho smartphonu. Dosah prenosu je mnohokrát ovplyvnený 
vašim okolím, napríklad hrúbkou stien a ich materiálom. V priamej viditeľnosti, 
teda bez prekážok, je prenosový dosah väčšiny smartphonov a Bluetooth          
zariadení do  10 metrov.

Ak slúchadlá opustia okruh dosahu Bluetooth prenosu signálu smartphonu, 
zvuková kvalita sa zhorší a opakovane budete počuť upozornenie “lost                     
connection”. V tej chvíli je spojenie úplne prerušené. Spojenie môžete obnoviť 
tým, že sa vrátite do dosahu Bluetooth signálu smartphonu a obnovíte pripo-
jenie. Potom budete počuť oznámenie „connected”.

Obnovenie spojenia:

 X Stlačte multifunkčné tlačidlo.

Vymazanie párovacích nastavení
1. Zapnite slúchadlá (viď strana 17). Stlačte tlačidlo power a držte ho stlačené 

pokým nebudete počuť “pairing” a LED nezačne blikať na modro a červeno.
Slúchadlá sú v párovacom móde.

2. Stlačte súčasne multifunkčné tlačidlo a tlačidlo power na tri sekundy.  
LED zabliká trikrát červeno a párovacie nastavenia sú vymazané z pamäti 
slúchadiel.

1 2

4s

1s

3s
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Technické údaje
M2 OEBT

Typ slúchadiel supra-aurálne

Frekvenčný rozsah 16 Hz - 22 kHz

Konštrukcia dynamická, uzavretá

Frekvenčný rozsah mikrofónu (MIC) širokopásmový: 100 Hz - 8 kHz 
úzkopásmový: 300 Hz - 3.4 kHz

Akustický tlak (SPL) 113 dB (pasívny: 1 kHz/ 1 V
rms

)

Impedancia aktívny mód: 480 Ω
pasívny mód: 28 Ω

THD (1 kHz, 100 dB SPL) < 0.5 %

Spôsob snímania mikrofónu (reč) dvojitý všesmerový mikrofón  
(2 mic beamforming array)

Systém na potlačenie vnímania 
hluku

NoiseGard™ hybrid využíva 4 mikrofóny

Celkové utlmenie hluku až do 25 dB
Typ batérií nabíjacie Lithium-Polymer batérie 

(600 mAh)
Prevázdková doba 22 hodín (HFP + ANC)
Rozsah teplôt Prevádzka: 0 do 40°C/32 do 104°F

Skladovanie: -25 do 70°C/-13 do 158°F
Vlhkosť Prevádzka: 10 až 80%

Skladovanie: 10 až 90%
Doba nabíjania približne 3 hodiny
Váha približne 265 g

Bluetooth

Verzia 4.0, class 1

Prenosová frekvencia od 2402 MHz do 2480 MHz

Typ modulácie GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK

Profily HSP, HFP, AVRCP, A2DP, DIP

Výkon 10 mW (max)

Kodek aptX®
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Prehlásenie výrobcu

Warranty

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gives a warranty of 24 months on this 
product. For the current warranty conditions, please visit our website at  
www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.

FOR AUSTRALIA ONLY

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under the Aus-
tralian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major 
failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. 
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to 
be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in 
this warranty excludes, limits or modifies any liability of Sennheiser which is 
imposed by law, or limits or modifies any remedy available to the consumer 
which is granted by law. 

To make a claim under this warranty, contact 

Sennheiser Australia Pty Ltd, Unit 3, 31 Gibbes Street Chatswood NSW 2067, 
Australia

Phone: (02) 9910 6700, email: service@sennheiser.com.au.

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the 
claim.

The Sennheiser International Warranty is provided by Sennheiser Australia 
Pty Ltd (ABN 68 165 388 312), Unit 3, 31 Gibbes Street Chatswood NSW 2067 
Australia.

In accordance with the following requirements

• WEEE Directive (2012/19/EU)

Please dispose of this product at the end of its operational 
lifetime by taking it to your local collection point or recycling 
center for such equipment.

• Battery Directive (2013/56/EU)

The product’s built-in rechargeable batteries can be recycled. 
In order to protect the environment, please dispose of de-
fective products with their rechargeable batteries as special 
waste or return them to your specialist dealer.

CE Conformity

• R&TTE Directive (1999/5/EC)

• EMC Directive (2004/108/EC)

• Low Voltage Directive (2006/95/EC)

• RoHS Directive (2011/65/EU)

• Product Safety Directive (2001/95/EC)

Headphones for mobile players: EN 60065/A12, EN 50332-2

The CE Declaration of Conformity is available on our website at  www.sennheiser. com.

Before putting the product into operation, please observe the respective 
country-specific regulations!
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Statements regarding FCC and Industry Canada

                              
                SENNHEISER
                Model No: 

                                              FCC Declaration of Conformity (DoC)

We,                                                                                                          Sennheiser Electronic Corporation
                                                        One Enterprise Drive • Old Lyme • 
                                                        CT 06371 • USA
                                                        Tel: +1 (860) 434 9190
                                                        Fax: +1 (860) 434 1759

declare the above device comply with the requirements of Federal Communications Commission.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subjected to the following two conditions: 
1) This device may not cause harmful interference, and  
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party: Greg Beebe

M2 OEBT

This device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry 
Canada. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may 
not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry 
Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio com-
munications. However, there is no guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved 
by Sennheiser electronic Corp. may void FCC authorization to operate this 
equipment. 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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RF Radiation Exposure Information

Since the radiated output power of this device is far below the FCC / IC radio fre-
quency exposure limits, it is not subjected to routine RF exposure evaluation as 
per Section 2.1093 of the FCC rules and RSS-102 of Industry Canada.

This device meets FCC/ IC RF exposure guidelines for an uncontrolled environ-
ment. Use of other accessories not verified by the manufacturer may not ensure 
compliance with FCC / IC RF exposure guidelines.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any 
other antenna or transmitter.

Trademarks

Sennheiser and NoiseGard™ are trademarks of Sennheiser electronic GmbH & 
Co. KG.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Blue-
tooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sennheiser electronic GmbH & Co. 
KG is under license.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the 
United States and in other countries. 

Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A., Italy

The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group 
companies and may be registered in one or more jurisdictions.

M2 OEBT | 33 

Prehlásenie výrobcu



  
 

  

Oficiálny distribútor pre 
Slovenskú republiku

ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 
tel: 02/4341 1928, fax: 01/4341 1931
elviapro@elviapro.sk    www.sennheiser.sk


