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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.



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.



1. Crossfade 3 draadloze over-ear 
hoofdtelefoon

2. Draagtas
3. SpeakEasy-microfoonkabel met één knop
4. USB-C-oplaadkabel
5. 1/4” Pro-adapter

Hoofdtelefoonaccessoires
BoomPro X-microfoon, aanpasbare 
metalen plaatjes, audiokabels, SpeakEasy-
microfoonkabel met drie knoppen en 
XL-oorkussentjes zijn verkrijgbaar op 
V-MODA.com.

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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Als u het meegeleverde snoer 
gebruikt, steekt u de rechte stekker 
in de oorschelp (niet de stekker met 
een hoek van 45 graden)

Zorg ervoor dat het snoer van de 
hoofdtelefoon aan de voorkant 
van uw lichaam hangt om ervoor 
te zorgen dat de hoofdtelefoon op 
zijn plaats blijft tijdens een fysieke 
inspanning
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Volume omlaag

Volume omhoog

Schakelaar met 3 standen/led-indicator

Multifunctioneel

Microfoon

3,5 mm stereominipoort

Oplaadpoort
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STAP-VOOR-STAPHANDLEIDING

Verschuif de schakelaar met drie standen naar de middelste positie om de 
hoofdtelefoon in te schakelen. Het ledlampje begint eenmaal per seconde te knipperen

Eenmaal de hoofdtelefoon is ingeschakeld (de schakelaar met 3 standen staat op 
de middelste stand), maakt hij binnen enkele seconden automatisch verbinding 
met het laatst gekoppelde apparaat. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw 
apparaat is ingeschakeld

Zodra de hoofdtelefoon is ingeschakeld, schuift u de schakelaar naar rechts en 
houdt u deze gedurende 3 seconden vast. Wanneer het ledlampje tweemaal per 
seconde begint te knipperen, laat u de schakelaar los. De schakelaar keert terug 
naar de middelste positie en het zoeken begint. Zodra “V-MODA Crossfade 3” 
wordt weergegeven in het gedeelte “nieuwe Bluetooth-apparaten” op uw telefoon, 
selecteert u dit om het koppelen te starten.

AAN/UIT

VERBINDING MAKEN MET GEKOPPELDE APPARATEN

NIEUWE APPARATEN KOPPELEN
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OPLADEN

EEN TWEEDE APPARAAT KOPPELEN

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

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. Zodra dit is ingeschakeld, schuift u de schakelaar naar rechts en houdt u deze 

gedurende 3 seconden vast. Wanneer het ledlampje tweemaal per seconde 
begint te knipperen, laat u de schakelaar los en gaat de hoofdtelefoon naar de 
secundaire koppelingsmodus (sonargeluid).

d. Zodra “V-MODA Crossfade 3” wordt weergegeven in het gedeelte “nieuwe 
Bluetooth-apparaten” op uw apparaat, selecteert u dit om te koppelen

Batterij bijna leeg

Wordt opgeladen

Volledig opgeladen

Knipperende oranje led

Vervagende oranje led

Witte led



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.

MULTIPOINT6

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 Crossfade 3” 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 op 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 (de muziek wordt 
automatisch gepauzeerd)

Gedurende 1-2 seconden ingedrukt houden 
en vervolgens terug loslaten

Eenmaal indrukken

Tweemaal indrukken

Driemaal indrukken

Gedurende 3 seconden ingedrukt houden*

MULTIFUNCTIONELE KNOP7

*Afhankelijk van uw apparaten kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van de  
  spraakassistent. 



Volume omhoog

Volume omlaag

De geschiedenis van de 
gekoppelde apparaten 
resetten

Druk op de +-knop

Druk op de –-knop

Houd gedurende 3 seconden “+” en “-” 
tegelijkertijd ingedrukt. Het ledlampje zal 
veranderen naar knipperend wit

VOLUMEKNOPPEN8



BEKABELDE MODUS

• Klik eenmaal op de V-knop om te pauzeren en klik opnieuw op deze knop om het 
afspelen te hervatten
• Klik tweemaal snel na elkaar op de V-knop om naar het volgende nummer te gaan
• Klik driemaal snel na elkaar op de V-knop om naar het vorige nummer te gaan

• Klik eenmaal op de V-knop om een inkomende oproep te beantwoorden en klik 
eenmaal om het gesprek te beëindigen
• Houd de V-knop ongeveer twee seconden ingedrukt om een inkomende oproep 
te weigeren

TIJDENS HET AFSPELEN VAN MUZIEK

TIJDENS OPROEPEN

1

2

Compatibel met alle Bluetooth-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”).



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 STAP-VOOR-STAPHANDLEIDING 2 NIEUWE APPARATEN KOPPELEN en volg 
de procedure

*Als u een reeds gekoppeld mobiel apparaat gebruikt:

Ga naar STAP-VOOR-STAPHANDLEIDING 3 VERBINDING MAKEN MET GEKOPPELDE 
APPARATEN en volg de procedure

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

Wanneer u “V-MODA Crossfade 3” 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 Crossfade 3 uit de Bluetooth-apparaatlijst van uw apparaat
b. Wis de gekoppelde geschiedenis van hoofdtelefoons op uw apparaat door STAP-

VOOR-STAPHANDLEIDING 8 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



UW HOOFDTELEFOON PLATVOUWEN

Houd de twee oorschelpen lichtjes tegen elkaar, 
kussen tegen kussen

Plaats de palm van de andere hand op de 
hoofdband

Duw zachtjes tegen elkaar om het CliqFold-
scharnier te activeren

Plaats de hoofdtelefoon in de draagtas, met de 
hoofdband het dichtst bij het scharnier van de 
behuizing

Steek de gewenste kabels in de extra ruimte 
eronder

Gebruik de rits om de draagtas te sluiten
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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.

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSINGEN

• Vergewis u ervan dat de hoofdtelefoon niet is aangesloten op 
de oplader en dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld

• Schakel de hoofdtelefoon uit en opnieuw in
• Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in
• Schakel de Bluetooth-functie uit op apparaten die eerder zijn 

gekoppeld
• Reset de geschiedenis van de gekoppelde apparaten door 

Volume + en Volume - gedurende 3 seconden ingedrukt te 
houden

• 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

• Ga naar de Bluetooth-instellingen en selecteer “V-MODA 
Crossfade 3”

Problemen 
met het 
koppelingsproces



PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSINGEN

• Controleer de batterij
• Controleer de koppeling
• Controleer of de audiobron wordt afgespeeld
• Controleer of het volume niet gedempt is of op nul staat
• Herstart de bron/het apparaat
• Schakel de hoofdtelefoon uit en opnieuw 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 en de hoofdtelefoon dichter bij elkaar 

(max. 10 m)
• Houd het apparaat 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

U ontvangt geen 
audio of audio van 
slechte kwaliteit 
van een audiobron



PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Probeer vanaf een ander apparaat te streamen of selecteer een 
ander nummer. Door technologische beperkingen is er mogelijk 
wat vertraging van sommige bronnen of toepassingen

Controleer of de aansluitingen van het audioapparaat en 
de hoofdtelefoon vrij zijn van vuil en dat de kabel 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

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

Audio en video 
komen niet 
overeen

Geen audio (in 
bekabelde modus)

Te weinig of te 
veel bass of treble 
(in bekabelde 
modus)

Ongelijk geluid (in 
bekabelde modus)



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

• Vergewis u ervan dat de laadkabel en -bron correct werken
• Zorg ervoor dat beide USB-stekkers correct zijn aangesloten
• Koppel de USB-laadkabel los en sluit deze opnieuw aan
• Als u oplaadt met uw computer, moet u ervoor zorgen dat de 

USB-poort stroom geeft en dat uw computer is aangesloten

Vervormd geluid

De hoofdtelefoon 
wordt niet 
opgeladen

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSINGEN



Er is een oplaadfout opgetreden 
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 oranje 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

Laad de hoofdtelefoon op en schakel hem in

Snel knipperende 
oranje led

De hoofdtelefoon 
reageert niet

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSINGEN
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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


