
GEBRUIKERSHANDLEIDING

S-80
ON-EAR BLUETOOTH®-HOOFDTELEFOON



OPGELET

LEES MIJ

Als het serienummer op het product, op het voorblad van de handleiding of de 
onderkant van de verpakking ontbreekt of onleesbaar is, neemt u onmiddellijk 

contact op met uw handelaar.

Lees voordat u dit product gebruikt zorgvuldig de veiligheids- en garantie-
informatie in de meegeleverde infobladen. Bewaar de documenten vervolgens 
op een plaats waar ze beschikbaar kunnen zijn voor onmiddellijke raadpleging. 
Ga naar www.v-moda.com/manuals om een volledige afdrukbare versie van de 

handleiding te verkrijgen



BELANGRIJKE OPMERKINGEN

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat 
het document werd uitgegeven. Raadpleeg www.v-moda.com voor de meest recente 
informatie.

* Gebruik een standaard USB-netstroomadapter (5 V/meer dan 500 mA) voor het opladen.
* Dit product is uitgerust met een lithium-ionbatterij.
* Zelfs wanneer u dit product gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u het eenmaal 

per drie maanden opladen om te voorkomen dat de interne lithium-ionbatterij leegloopt.
* Omgevingstemperatuurbereik tijdens het opladen: 5-35 °C.
* Om echter volledig te kunnen profiteren van de prestaties van de oplaadbare lithium-

ionbatterij, raden we u aan deze op te laden bij een temperatuurbereik van 10-30 °C.
* Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken bij het openen of sluiten van de 

hoofdtelefoon.
* Laad het apparaat op met de meegeleverde USB-kabel. Gebruik de meegeleverde 

USB-kabel niet met een ander apparaat.



OVER DE HOOFDTELEFOON

Welkom bij V-MODA, het ultieme referentiepunt voor de levensstijl van de muziekliefhebber. 
We hopen oprecht dat u geniet van onze hoofdtelefoon - de perfecte mix van tijdloze stijl, 
moderne ergonomie en de nieuwste technologie. 

De S-80 is een geavanceerde, volledig draadloze on-ear hoofdtelefoon die ook dienstdoet 
een persoonlijke luidspreker. Geniet van het bekroonde V-MODA-geluid en briljante 
ontwerp, zodat u een eersteklas audio-ervaring hebt die perfect is voor elke gelegenheid. 
Het tilt aanpassing van V-MODA naar een geheel nieuw niveau. Gebruik de V-MODA-app 
om niet alleen aan te passen hoe uw hoofdtelefoon klinkt, maar ook hoe hij eruitziet, 
met gloednieuwe magnetische plaatjes waarmee u uw look net zo gemakkelijk kunt 
veranderen als uw T-shirt. 
 
De S-80 is de eerste V-MODA-hoofdtelefoon die is gebouwd met draaibare oorschelpen, 
zodat u ze comfortabel om uw nek kunt dragen tussen luistersessies door, of ze kunt 
activeren als een persoonlijke stereo. Om de primeurs van het revolutionaire ontwerp 
van de S-80 compleet te maken, is hij voorzien van magnetische plaatjes die met een 
laser kunnen worden gegraveerd of in kleur kunnen worden bedrukt met uw eigen logo, 
ontwerp of monogram, met een overvloed aan basiskleuren waar u uit kunt kiezen. Het 
was nog nooit zo gemakkelijk om op deze gedurfde manier uiting te geven aan uw eigen 
persoonlijke stijl. 
 



Gebouwd om te werken met de V-MODA-app, geniet u van een gepersonaliseerde audio-
ervaring met de S-80 voor meer dan 20 uur als hoofdtelefoon en 10 uur als persoonlijke 
stereo op één enkele lading. Met de EQ-tool in de app kunt u uw geluid volledig naar 
wens aanpassen, waar u ook luistert: behoud of pas een deskundig afgestemde preset 
aan of creëer vanaf nul uw eigen geluidssignatuur. 
 
Bedien uw audio, beantwoord oproepen en krijg toegang tot spraakassistenten dankzij 
de intuïtieve interface die is ontworpen om het leven een beetje vlotter te laten gaan. 
De S-80 voelt zacht aan dankzij een 100% premium PU-lederen buitenkant. De metalen 
kern en flexibele hoofdband maken hem extreem duurzaam. Kussentjes van traagschuim 
vervolledigen het ongelooflijk comfortabele ontwerp van de S-80. U kunt hem dus gerust 
elk dag gedurende de hele dag dragen. 



1. S-80 on-ear hoofdtelefoon
2. Paar plaatjes
3. USB-C-oplaadkabel

INHOUD VAN DE VERPAKKING
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UW HOOFDTELEFOON GEBRUIKEN

Houd uw haar naar achter en verschuif 
de hoofdband totdat beide oorschelpen 
uw oren volledig omgeven, zodat u 
op een comfortabele manier van een 
goede geluidskwaliteit kunt genieten

Erg belangrijk: plaats de oorschelpen 
op het overeenkomstige oor. “L” 
op het linkeroor en “R” op het 
rechteroor
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Aan/uit-knop/led-indicator

Volume omlaag

Volume omhoog

Multifunctionele knop

Microfoon

Oplaadpoort6



GEBRUIKEN ALS NEKLUIDSPREKER

Draai de L/R-oorschelpen voorzichtig naar voren tot ze niet meer verder kunnen



AAN DE SLAG

Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen en zich binnen 1 m van het 
apparaat bevindt waarmee u deze wilt koppelen

Houd de aan/uit-knop gedurende 5 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon 
in te schakelen

Laat de knop terug los zodra de blauwe led tweemaal per seconde begint 
te knipperen. De hoofdtelefoon zal beginnen te zoeken naar een apparaat 
in de buurt

Open de Bluetooth-instellingen op uw apparaat

Zodra “V-MODA S-80” wordt weergegeven in het gedeelte “nieuwe 
Bluetooth-apparaten” op uw apparaat, selecteert u dit om te koppelen

Download de V-MODA-app op Google Play of in de App Store.
Het wordt aanbevolen om de batterij op te laden voordat u uw hoofdtelefoon voor het 
eerst gebruikt.
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STAP-VOOR-STAPHANDLEIDING

a. Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde ingedrukt om de hoofdtelefoon in te 
schakelen

b. De led-indicator licht blauw op wanneer een apparaat is gekoppeld
c. Om de hoofdtelefoon uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop gedurende 3 

seconden ingedrukt totdat u het uitschakelgeluid hoort

a. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld en dat deze is opgeladen en 
zich binnen 1 meter van het apparaat bevindt

b. Activeer Bluetooth in de instellingen van uw nieuwe apparaat
c. Houd de aan/uit-knop gedurende 5 seconden ingedrukt totdat u het 

koppelingsgeluid hoort om de hoofdtelefoon in te schakelen en naar de 
secundaire koppelingsmodus te gaan (sonargeluid)

AAN/UIT

Voordat u doorgaat naar de volgende stap, moet u ervoor zorgen dat u de 
instructies opvolgt in “AAN DE SLAG” onmiddellijk boven deze sectie

EEN TWEEDE APPARAAT KOPPELEN
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d. Zodra “V-MODA S-80” wordt weergegeven in het gedeelte “nieuwe Bluetooth-
apparaten” op uw apparaat, selecteert u dit om te koppelen

Opmerking: het geheugen van de hoofdtelefoon kan maximaal 8 apparaten 
bevatten. U hoeft een apparaat alleen opnieuw te koppelen als de hoofdtelefoon 
is gereset of als u een negende apparaat koppelt. Als u een negende apparaat 
koppelt, zal het eerste gekoppelde apparaat worden overschreven.

MULTIPOINT4

a. Zorg ervoor dat de procedures voor de eerste koppeling en de secundaire 
koppeling zijn voltooid

b. Als u via multipoint tussen apparaten wilt schakelen, moet u ervoor zorgen dat op 
beide gekoppelde apparaten Bluetooth is geactiveerd

c. Schakel de hoofdtelefoon uit en vervolgens opnieuw in
d. Selecteer “V-MODA S-80” in de Bluetooth-instellingen van het apparaat waarvan 

u audio wilt afspelen
e. Druk op “Afspelen” om audio van uw geselecteerde apparaat af te spelen
f. De hoofdtelefoon schakelt nu zijn actieve verbinding naar het door u geselecteerde 

apparaat. U kunt slechts vanaf één apparaat tegelijk naar audio luisteren



Een oproep beantwoorden

Inkomende oproep weigeren

Audio afspelen en pauzeren

Naar het volgende nummer gaan

Naar het vorige nummer gaan

De spraakassistent oproepen

Eenmaal indrukken

Gedurende 1-2 seconden ingedrukt houden 
en vervolgens terug loslaten

Eenmaal indrukken

Tweemaal indrukken

Driemaal indrukken

Gedurende drie seconden ingedrukt houden*

MULTIFUNCTIONELE KNOP5

* Afhankelijk van uw apparaten kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van de 
spraakassistent. 
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Draag de hoofdtelefoon om uw hals met de oorschelpen 
naar voren gericht om hem als nekluidspreker te 
gebruiken.

Als nekluidspreker gebruiken
Draai de L/R-oorschelpen voorzichtig naar voren tot ze 
niet meer verder kunnen. Pas het volume aan met de 
“+” en “-” knop.
*Equalizer wordt ingesteld als “SPEAKER”

Opmerking: plaats de hoofdtelefoon niet op uw oren als 

GEBRUIKEN ALS NEKLUIDSPREKER7

Volume omhoog

Volume omlaag

De geschiedenis van de 
gekoppelde apparaten resetten

Druk op de +-knop

Druk op de –-knop

Houd gedurende 5 seconden “+” en “-” 
tegelijkertijd ingedrukt

VOLUMEKNOPPEN



de S-80 in als nekluidspreker wordt gebruikt om uw oren te beschermen.

Voor veilig gebruik wordt het volume van de S-80 verhoogd wanneer de oorschelpen 
naar voren gericht zijn.
Wanneer de oorschelpen weer in de hoofdtelefoonpositie worden gedraaid, verlaagt 
het volume.
*Equalizer-instelling staat op “HEADPHONE”
Om het volume verder te verhogen (LOUD MODE)
Als u een “Loud Mode” of luide modus instelt, krijgt het volume een boost.
LUIDE MODUS
Houd gedurende 3 seconden “MULTIFUNCTION” en “+” tegelijkertijd ingedrukt
Terugkeren naar de normale volumemodus (LOW MODE)
LAGE MODUS
Houd gedurende 3 seconden “MULTIFUNCTION” en “-” tegelijkertijd ingedrukt
*Als de S-80 is ingeschakeld, wordt deze ingesteld op een Luide modus.

Luide modus

Lage modus

Houd gedurende 3 seconden “MULTIFUNCTION” en “+” 
tegelijkertijd ingedrukt

Houd gedurende 3 seconden “MULTIFUNCTION” en “-” 
tegelijkertijd ingedrukt



OPLADEN8

Sluit de USB-C-oplaadkabel aan om de hoofdtelefoon op te laden
Zet het volume altijd op nul en schakel de hoofdtelefoon uit voordat u hem op een 
stroombron aansluit om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen

Batterij bijna leeg

Hoofdtelefoon wordt opgeladen

Opladen voltooid

De led van de aan/uit-knop licht rood op 
met 2 pieptonen

De led van de aan/uit-knop vertoont een 
lichtrode gloed

De led van de aan/uit-knop licht continu 
blauw op

DE GESCHIEDENIS VAN DE GEKOPPELDE APPARATEN RESETTEN9

a. Houd Volume omhoog en Volume omlaag gedurende 5 seconden ingedrukt totdat 
u het resetgeluid hoort

b. De led van de aan/uit-knop knippert blauw om de reset te bevestigen



AAN DE SLAG MET DE APP

Download de “V-MODA HEADPHONE EDITOR”-app van Google Play of de App Store 
en download/installeer de app op uw apparaat

Koppel de hoofdtelefoon met de instellingen van uw apparaat

Ga naar AAN DE SLAG en volg de procedure

Als u een reeds gekoppeld mobiel apparaat gebruikt:

VERBINDING MAKEN (GEKOPPELDE APPARATEN)
a. Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde ingedrukt om de hoofdtelefoon in te 

schakelen
b. De led-indicator licht blauw op wanneer een apparaat is gekoppeld

Open en start de “V-MODA HEADPHONE EDITOR”-app

Als u “V-MODA S-80” op het scherm ziet verschijnen, selecteert u dit om verbinding 
te maken. Tik op “koppelen” als het app-scherm u vraagt om te koppelen. Wanneer de 
updatesoftware beschikbaar is, ontvangt u een melding om de software bij te werken.
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Als de update van de hoofdtelefoon niet kan worden voltooid, let dan op het 
volgende en voer de update opnieuw uit
• Laad de hoofdtelefoon en uw apparaat volledig op
• Plaats het apparaat dichter bij de hoofdtelefoon
• Ga uit de buurt van mogelijke storingen (draadloze routers, andere Bluetooth-

apparaten, magnetrons, enz.)
• Sluit eventuele toepassingen op uw apparaat die niet in gebruik zijn en schakel de 

wififunctie uit

In het geval dat u geen verbinding kunt maken
Probeer de volgende procedures nadat u de app hebt gesloten en de Bluetooth-
verbinding hebt verbroken:
a. Verwijder V-MODA S-80 uit de Bluetooth-apparaatlijst van uw apparaat
b. Wis de gekoppelde geschiedenis van hoofdtelefoons op uw apparaat door de 

STAP-VOOR-STAPHANDLEIDING en DE GESCHIEDENIS VAN DE GEKOPPELDE 
APPARATEN RESETTEN te volgen

c. Probeer opnieuw te koppelen door de koppelingsprocedure te volgen
d. Als u zelfs nadat u deze procedure hebt geprobeerd nog steeds geen verbinding 

kunt maken, start dan uw apparaat opnieuw op en probeer de koppelingsprocedure 
opnieuw



PROBLEEMOPLOSSING

Als u problemen ondervindt met uw hoofdtelefoon, raadpleegt u de onderstaande 
richtlijnen voor probleemoplossing. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met 
het V-MODA-ondersteuningsteam of het dichtstbijzijnde Roland-servicecentrum.

OORZAAK

KAN NIET KOPPELEN MET EEN BLUETOOTH-APPARAAT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde 
ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen

Schakel de Bluetooth-verbinding op het 
apparaat in

Houd de aan/uit-knop gedurende 5 seconden 
ingedrukt om de koppelingsmodus te openen

De hoofdtelefoon is niet ingeschakeld

De Bluetooth-functie van het apparaat is 
niet ingeschakeld

Uw hoofdtelefoon staat niet in de 
koppelingsmodus

1

Voer de procedure “De geschiedenis van 
de gekoppelde apparaten resetten” uit

De geschiedenis van gekoppelde 
apparaten met de hoofdtelefoon is vol



OORZAAK MOGELIJKE OPLOSSINGEN

• Schakel de hoofdtelefoon uit en weer in
• Probeer uw hoofdtelefoon met een ander 

apparaat te koppelen, om er zeker van te 
zijn dat zowel uw hoofdtelefoon als uw 
Bluetooth-apparaat correct werken

Andere

OORZAAK

GEEN AUDIO OF AUDIO VAN SLECHTE KWALITEIT VAN EEN AUDIOBRON

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde 
ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen

Controleer of de audiobron wordt 
afgespeeld

Laad de hoofdtelefoon op

De hoofdtelefoon is niet ingeschakeld

De audiobron speelt geen nummer af

Het batterijniveau is extreem laag

2



Controleer of het volume niet gedempt is of 
op nul staat

Het volume van het apparaat is 
gedempt of staat erg laag

Controleer of er geen problemen zijn met 
het audioapparaat of het audiobestand 
waar u naar luistert

Ga naar de V-MODA-app en stel uw EQ-
voorkeur in het menu Geluidsinstellingen in

Er zijn problemen met het audioapparaat 
of het bestand waarnaar u luistert

EQ-instellingen in de V-MODA-app zijn 
niet correct ingesteld

OORZAAK MOGELIJKE OPLOSSINGEN

• Herstart het bronapparaat
• Schakel de hoofdtelefoon uit en weer in
• Reset de geschiedenis van de gekoppelde 

apparaten van de hoofdtelefoon
• Probeer vanaf een ander apparaat te 

streamen of selecteer een ander nummer
• Plaats het apparaat dichter bij de 

hoofdtelefoon

Andere



OORZAAK MOGELIJKE OPLOSSINGEN

• Ga uit de buurt van mogelijke storingen 
(draadloze routers, andere Bluetooth-
apparaten, magnetrons, enz.)

• Sluit eventuele toepassingen op uw 
apparaat die niet in gebruik zijn en 
schakel de wififunctie uit

Andere

OORZAAK

AUDIO EN VIDEO KOMEN NIET OVEREEN

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Probeer vanaf een ander apparaat te 
streamen of selecteer een ander  
nummer/bestand

Technologische beperking op het 
apparaat of het geselecteerde bestand
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OORZAAK

DE HOOFDTELEFOON WORDT NIET OPGELADEN

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Zorg ervoor dat de oplaadkabel correct 
werkt of probeer een andere

Zorg ervoor dat de oplaadbron correct 
werkt of probeer een andere

De oplaadkabel werkt niet correct

De oplaadbron werkt niet correct

4

Zorg ervoor dat beide USB-stekkers correct 
zijn aangesloten

Zorg ervoor dat de USB-poort van uw 
computer is geactiveerd en zet uw 
computer aan

De USB-stekkers zitten niet goed in hun 
aansluitingen

De computer die u gebruikt om op te 
laden, staat niet aan



OORZAAK

DE HOOFDTELEFOON REAGEERT NIET

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Laad de hoofdtelefoon op en schakel hem inEr is een softwarefout opgetreden
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OORZAAK

SNEL KNIPPEREND ROOD LICHT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Is de omgevingstemperatuur mogelijk 
hoger dan 35 °C?
• Het opladen kan eventjes stoppen om 

de heroplaadbare lithium-ionbatterij te 
beschermen. Gebruik het apparaat in het 
aanbevolen omgevingstemperatuurbereik 
van 10-30 °C

• Als de indicator snel rood blijft knipperen, 
ook al laadt u op binnen het aanbevolen 
temperatuurbereik, neem dan contact 
op met het ondersteuningsteam 
van V-MODA of uw dealer of het 
dichtstbijzijnde Roland-servicecentrum

Er is een oplaadfout opgetreden
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PROBLEMEN MET HET PRODUCT
Voor problemen met uw V-MODA-product 

kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons 
ondersteuningsteam.

WEBSITE
www.v-moda.com/support

E-MAIL
support@v-moda.com

TELEFOON
+1 888.866.3252



REGISTREER U NU 

www.v-moda.com/register


