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OPGELET
Als het serienummer op het 

voorblad van de handleiding of 
de onderkant van de verpakking 
ontbreekt of onleesbaar is, moet 
u onmiddellijk contact opnemen 

met uw handelaar.

LEES AANDACHTIG
Voordat u dit apparaat gebruikt, 

gelieve zorgvuldig  
de “VEILIGHEIDSINFORMATIE”  
te lezen. Bewaar na het lezen  

de documenten waar deze 
beschikbaar zijn voor 

onmiddellijke raadpleging.



要获得说明书的打印件, 请访问

要獲得說明書的打印件, 請訪問

english

italiano

deutsch

francais

espanol

portogues



WELKOM
Welkom bij V-MODA, uw partner in muziek en lifestyle. Wij hopen dat u geniet van 
onze hoofdtelefoons met hun superieure geluid en designkwaliteit. Muziek zit in ons 
DNA. Wij hebben hoofdtelefoons ontworpen die een aangenaam, natuurlijk geluid 
voortbrengen zodat het lijkt alsof u naar een liveoptreden luistert. 
Play Hard. Rock Harder.

1.  SpeakEasy-microfoonkabel 
     met één knop
2.  Exoskeleton-draagtas
3.  Oorbedekkende hoofdtelefoon
4.  1/4” pro-adapter
5.  SharePlay-audiokabel

Inhoud van de verpakking

Hoofdtelefoonaccessoires
BoomPro-microfoon, aangepaste 
metalen schilden, audiokabels, 
SpeakEasy-microfoonkabel met drie 
knoppen en XL-oorkussentjes zijn 
verkrijgbaar op V-MODA.com.
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UW HOOFDTELEFOON GEBRUIKEN
1.  Heel belangrijk: plaats de oorschelpen op het overeenkomstige oor.
  “L” op het linkeroor en “R” op het rechteroor.

2.  Houd uw haar naar achteren en verschuif de       
 hoofdband totdat beide oorschelpen volledig rond uw   
 oren zitten, zodat u op een comfortabele manier van  
 een goede geluidskwaliteit kunt genieten.

L R



3.   Zorg ervoor dat het snoer van de hoofdtelefoon aan de 
voorkant van uw schouder hangt om ervoor te zorgen 
dat de hoofdtelefoon op zijn plaats blijft tijdens een 
fysieke inspanning.

4.   Steek een rechte stekker in een van 
      de oorschelpen (of in beide 
      oorschelpen om de audio te mixen).
   Gebruik de SharePlay-kabel als u   

  samen met uw vrienden naar muziek 
      wilt luisteren.

YES NO



UW HOOFDTELEFOON PLATVOUWEN
Plaats de kussentjes van de oorschelpen 
tegen elkaar om de hoofdtelefoon 
correct plat te vouwen.

UW HOOFDTELEFOON BESCHERMEN
• Stel uw hoofdtelefoon niet bloot aan  
   vocht. Neem deze niet mee in een   
   zwembad, bad of douche.
• Berg de hoofdtelefoon op in de meegeleverde  
   draagtas wanneer u deze niet gebruikt.
• Houd de hoofdtelefoon schoon en vrij  
   van vuil.
• Trek niet aan de kabel om de stekker van  
   het apparaat los te koppelen.
• Wikkel de kabel niet rond het apparaat  
   wanneer deze aangesloten is omdat dit  
   onnodig druk zet op de verbinding      
   tussen de stekker en het snoer.



1.   Tijdens het afspelen van muziek
•  Klik eenmaal op de knop  om te pauzeren en klik nogmaals om het 
    afspelen te hervatten. 
•  Klik tweemaal snel na elkaar op de knop  om naar het volgende nummer te gaan.
•  Klik driemaal snel na elkaar op de knop  om naar het vorige nummer te gaan.

2.   Tijdens het bellen
•  Klik eenmaal op de knop  om een inkomende oproep te beantwoorden en 
    klik eenmaal om het gesprek te beëindigen.
•  Houd de knop  ongeveer twee seconden ingedrukt om een inkomende 
    oproep te weigeren.
•  Klik eenmaal op de knop  om over te schakelen naar het gesprek dat in de 
    wacht staat en klik opnieuw om terug te gaan naar het oorspronkelijke gesprek.

BELLEN/MUZIEKBEDIENING GEBRUIKEN

Compatibel met alle smartphones, tablets, iPhone®, iPad®, iPod®, Android™, computers en alle 
gaming- of audioapparaten met een poort van 3,5 mm of 6,35 mm (1/4”).



1.   Tijdens het afspelen van muziek
•  Klik eenmaal op de knop  om te pauzeren en klik nogmaals om het 
    afspelen te hervatten. 
•  Klik tweemaal snel na elkaar op de knop  om naar het volgende nummer te gaan.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Als u problemen ondervindt met uw hoofdtelefoon, raadpleegt u de onderstaande 
richtlijnen voor probleemoplossing. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt 
u contact op met de V-MODA Six Star Service via V-MODA.com/Support of 1.888.
VMODA.LA.

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Controleer of de hoofdtelefoonaansluiting van het 
audioapparaat vrij is van vuil en dat de stekker van de 
hoofdtelefoon correct is aangesloten.

Schakel alle audioverbeteringsfuncties op het 
audioapparaat uit. Zorg ervoor dat de kabel correct op de 
hoofdtelefoon (met de rechte stekker) en het apparaat (met 
de stekker met een hoek van 45°) is aangesloten. Als het 
probleem zich blijft voordoen, gebruikt u een andere kabel.

Geen audio

Te weinig of te 
veel bas of treble



Om de druk te ontlasten, kunt u de hoofdband strekken 
door deze naar buiten te buigen (de handen aan beide 
uiteinden van de hoofdband plaatsen - niet aan de 
oorschelpen). U kunt dit proces herhalen totdat u tevreden 
bent met een lossere pasvorm. U kunt de hoofdband ook 
naar binnen buigen om een strakkere pasvorm te krijgen.

Hoofdband te strak

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Controleer of het probleem niet te wijten is aan het 
audioapparaat of het bestand dat u beluistert. Zorg ervoor 
dat de EQ-instellingen op het apparaat correct zijn 
ingesteld. Zorg dat de hoofdtelefoon goed op uw hoofd is 
geplaatst en dat de driver recht naar het oor is gericht.

Vervormd geluid

Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op de 
hoofdtelefoon en dat de mannelijke 3,5 mm connector 
volledig op de vrouwelijke 3,5 mm connector is 
aangesloten.

Onregelmatig 
geluid



Zorg ervoor dat u de 45-graden stekker in uw apparaat 
(telefoon, tablet, laptop, enz.) en de rechte eindstekker in uw 
hoofdtelefoon hebt gestoken. U kunt er ook voor zorgen dat 
uw hoofdtelefoonaansluiting op uw apparaat schoon is en vrij 
is van vuil.

Ga naar de pagina met accessoires om de versleten 
kussens te vervangen of voor een upgrade naar kussens 
in formaat XL. (v-moda.com/collections/accessories)

SpeakEasy-kabel 
met één knop voor 
afspelen/pauzeren 
werkt niet

Kussens te klein 
of versleten

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Het is mogelijk dat uw mixer/ontvanger/apparaat niet 
compatibel is met onze huidige 1/4”-adapter en/of onze 
kabels met één knop en SharePlay-kabels. Probeer 
in plaats daarvan een standaard audiokabel (geen 
microfoon/splitter) of onze CoilPro-kabel te gebruiken.

Geen geluid bij 
aansluiting op DJ-
mixer/-ontvanger 
bij gebruik van 
de meegeleverde 
1/4”-adapter met 
hoofdtelefoon
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GELIEVE NIET TE RETOURNEREN AAN HANDELAAR
Voor problemen met uw V-MODA-product kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met onze Six Star Service.

visit
V-MODA.com/SUPPORT

skype
V-MODASixStar

email
support@V-MODA.com

call
1.888.VMODALA

twitter
@VMODASixStar





REGISTREER NU BIJ

V-MODA.com/Register


