HEXAMOVE PRO
VOLLEDIG DRAADLOZE OORTJES

GEBRUIKERSHANDLEIDING

OPGELET
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 MIJ
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 zijn voor onmiddellijke raadpleging. Ga naar
www.v-moda.com/manuals om een volledige afdrukbare versie van de handleiding
te verkrijgen

OVER DE OORTJES
Welkom bij V-MODA, het ultieme referentiepunt voor de muziekliefhebber.
We hopen oprecht dat u geniet van onze oortjes - de perfecte mix van tijdloze stijl,
moderne ergonomie en de nieuwste technologie.
Hexamove Pro zijn de eerste volledig draadloze oortjes die klassiek V-MODA-geluid van
hoge kwaliteit combineren met de volledige vrijheid van onbeperkte beweging.
Met tot wel 6 uur afspeeltijd na één keer opladen en een draagbare oplaadcase die ook
dienstdoet als oplaadstation voor 18 extra uren batterij, is Hexamove Pro de upgrade in
zakformaat voor uw dagelijks leven.
Iedereen is anders en daarom heeft Hexamove Pro een volledig personaliseerbare
pasvorm. Met jaren van onderzoek en ontwikkeling in hun ergonomisch ontwerp
zorgt Hexamove Pro voor de meest comfortabele en betrouwbare pasvorm mogelijk
met een combinatie van sportclips, oorhaakjes en BLISS (Bass Level Isolating Soft
Silicone)-dopjes in 3 verschillende maten. Kies de combinatie die bij u en uw dagelijkse
muziekroutine past voor muziek die u doet bewegen en een ontwerp dat blijft zitten.

Druk uzelf uit met verwisselbare plaatjes van Hexamove. Stem uw look in een
handomdraai af op uw stemming met de schuif-en-klik-plaatjes: met elk paar
Hexamove Pro krijgt u drie sets plaatjes. Zo personaliseert u een van uw meest
persoonlijke elektronische oplossingen met kleurencombinaties die uw eigen unieke stijl
weerspiegelen.
Download de V-MODA-app om uw audio-ervaring volledig op u af te stellen.
Personaliseer uw geluidssignatuur met behulp van de EQ-tool: selecteer de EQ-preset
die perfect is voor waar u naar luistert, of neem het heft in eigen handen door elk niveau
naar wens aan te passen.

INHOUD VAN HET PAKKET
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1. Hexamove Pro volledig
draadloze oortjes
2. Oplaadcase
3. 1 set ringen
4. 1 set oorhaakjes
5. 3 sets BLISS-dopjes (S, M, L)
6. 2 sets schuif-en-klik-plaatjes
7. USB-C-oplaadkabel
8. Nekriem
9. Stabilisator

UW OORTJES DRAGEN

1 Schuif de door u gekozen
BLISS-dopjes op de oortjes

2 Heel belangrijk: plaats de oortjes in
het overeenkomstige oor. “L” in het
linkeroor en “R” in het rechteroor

3 Controleer of het oortje volledig in uw
oor is geplaatst, zodat het goed past
(zoals een oordopje) en u op een
comfortabele manier van een goede
geluidskwaliteit kunt genieten
4 Als het oortje niet 100% comfortabel in
uw oor zit, wisselt u de maat van het
dopje en gebruik één van de andere twee
maten of voegt u de sportclips en/of
oorhaakjes toe zoals gewenst
5 Je kunt ook de nekriem bevestigen, als
dat je een geruster gevoel geeft

ACCESSOIRES INSTALLEREN
1 Wikkel het juiste accessoire rond
het overeenkomstige oortje (L en R).
Lijn het inzetstuk op het accessoire
uit met de opening op het oortje
2 Plaats het oortje in het
overeenkomende oor (L en R)
3 Pas het accessoire aan zodat
het past

UW OORTJES OPBERGEN
1 Bewaar de oortjes in de oplaadcase wanneer
u ze niet gebruikt of vervoert om schade te
voorkomen
2 De oortjes worden automatisch in de
oplaadcase opgeladen waardoor u altijd kunt
genieten van de volle levensduur van de batterij
3 Hexamove Pro kan zelfs met de oorhaken
en/of sportclips in de oplaadcase worden
opgeborgen.
a. Plaats het L-oortje in de oplaadcase
b. Plaats het R-oortje in de oplaadcase.
Deze volgorde zorgt ervoor dat uw
oortjes en de accessoires het best
worden beschermd terwijl ze in de
case zitten

LAY-OUT APPARAAT
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1 Touch-Gyro-sensoren
2 Sportclips
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3 BLISS-dopjes
4 Invoer voor het
bevestigen van
de nekriem
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5 Plaatjes
6 Microfoon

AAN DE SLAG
1 Download de V-MODA-app en open deze op uw apparaat
2 Haal de Hexamove Pro uit hun oplaadcase om de oortjes automatisch in te
schakelen. Als ze nog niet eerder zijn gekoppeld met een actief apparaat, gaan ze
automatisch naar de koppelingsmodus
3 De oortjes verschijnen in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat als
V-MODA HEXM PRO
4 Selecteer V-MODA HEXM PRO om het koppelen te voltooien

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.

STAP-VOOR-STAPHANDLEIDING
1 AAN/UIT
a. Om de oortjes in te schakelen, haalt u ze uit de oplaadcase
b. Om de oortjes uit te schakelen, plaatst u ze in de oplaadcase
2 AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
a. Na 10 minuten inactiviteit wordt Hexamove Pro automatisch uitgeschakeld
b. Als u de oortjes wilt inschakelen nadat ze automatisch zijn uitgeschakeld, tikt
u op een van de oortjes om ze opnieuw te activeren
3 EERSTE KEER DRAADLOZE KOPPELING
a. Haal de Hexamove Pro uit hun oplaadcase om de oortjes automatisch in te
schakelen. Als ze nog niet eerder met een actief apparaat zijn gekoppeld, gaan ze
automatisch over naar de koppelingsmodus
b. Wanneer “V-MODA HEXM PRO” in het gedeelte “nieuwe bluetoothapparaten”
op uw telefoon verschijnt, tikt u hierop om het koppelen te beginnen

4 EEN NIEUW APPARAAT AANSLUITEN
a. Deactiveer bluetooth op elk eerder gekoppeld apparaat
b. Haal de Hexamove Pro uit de oplaadcase om de oortjes automatisch in te
schakelen. Als ze nog niet eerder met een actief apparaat zijn gekoppeld, gaan ze
automatisch over naar de koppelingsmodus
c. Wanneer “V-MODA HEXM PRO” in het gedeelte “nieuwe bluetoothapparaten” op
uw telefoon verschijnt, tikt u hierop om het koppelen te beginnen
5 BEDIENING: RECHTER TOUCH-GYRO-SENSOR
Audio afspelen of pauzeren /
Een oproep aannemen of beëindigen

Eén keer tikken

Ga naar het begin van het volgende nummer

Twee keer tikken

Ga naar het begin van het vorige nummer

Drie keer tikken

6 BEDIENING: LINKER TOUCH-GYRO-SENSOR
Audio afspelen of pauzeren /
Een oproep aannemen of beëindigen

Eén keer tikken

Spraakassistent oproepen of sluiten

Drie keer tikken

7 DE OORTJES OPLADEN
Plaats de oortjes in de oplaadcase om ze op te laden
Batterij bijna leeg en wordt nu opgeladen

Langzaam knipperende rode led

Opladen voltooid

Continu groene led

8 BATTERIJWAARSCHUWINGEN OORTJES
Resterende batterij

Waarschuwing

30 minuten

1e waarschuwingsgeluid batterij bijna leeg

10 minuten

2e waarschuwing batterij bijna leeg

5 minuten

3e waarschuwing batterij bijna leeg

1 minuut

Laatste waarschuwing batterij bijna leeg

9 LEDINDICATOREN OPLAADCASE
Ledindicator

… met oortjes in
oplaadcase

…zonder oortjes in
oplaadcase

Rood knipperend

Batterij oortjes is bijna leeg

Batterij oplaadcase is bijna
leeg

Vervagend groen

Oortjes worden opgeladen

Oplaadcase wordt
opgeladen

Continu groen

Oortjes zijn volledig opgeladen

Oplaadcase is volledig
opgeladen

10 DE OPLAADCASE OPLADEN
a. Sluit de USB-C-oplaadkabel aan op de ingang van de oplaadcase
b. Zorg ervoor dat de USB-C-kabel is aangesloten op een stroombron om te kunnen
opladen
Lage batterij (0-35%)

1 groene led van de 3

Batterij is 36-65% vol

2 groene leds van de 3

66% tot vol

Continu 3 groene leds

c. Tijdens het laden knipperen er 3 ledlampjes traag
d. Wanneer de oplaadcase volledig is opgeladen, branden de 3 groene leds
Gebruik waar mogelijk de meegeleverde USB-C-oplaadkabel om uw oortjes op te
laden.
Als u problemen ondervindt bij het opladen van uw oortjes, neemt u contact op met
de klantenservice via support@v-moda.com.

11 DE PLAATJES VERVANGEN
a. Om de plaatjes te vervangen, drukt u het
plaatje naar beneden in de richting van het
oortje en schuift u het vervolgens naar
beneden, weg van het oortje
b. Om het plaatje te plaatsen, lijnt u de clip
aan de onderkant van het plaatje uit met
de ingang op het oortje
c. Duw het plaatje lichtjes naar boven en in
de richting van de ingang om het plaatje
op zijn plaats te schuiven en vergrendelen
12 EEN VERVANGINGSOORTJE AANSLUITEN IN EEN NIEUW PAAR
Wanneer een paar uit de oplaadcase wordt gehaald zal het oortje automatisch het
dichtstbijzijnde oortje detecteren en ermee koppelen.

13 DE GESCHIEDENIS VAN GEKOPPELDE APPARATEN WISSEN

/ HEXAMOVE PRO RESETTEN

a. Plaats de oortjes in de oplaadcase
b. Sluit de case en houd de knop aan de onderkant van de case 10 seconden
ingedrukt
c. Wanneer de led van de oplaadcase groen knippert, verwijder dan de Hexamove
Pro uit de case en houd ze gedurende 3-5 seconden bij elkaar
d. Wanneer u het koppelingsgeluid hoort, is de Hexamove Pro gereset en klaar voor
gebruik

ZWEET- EN WEERSBESTENDIGHEID
Hexamove Pro heeft een IPX5-classificatie. Dit betekent dat ze zweet- en weerbestendig
zijn. Ze zijn niet bedoeld om in water onder te dompelen.
OPMERKINGEN:
• Reinig de oplaadpinnen op de oortjes regelmatig met een droog, zacht wattenstaafje of
iets gelijkaardigs om roesten te voorkomen
• IPX5 is geen permanente toestand en de weerstand kan afnemen door normale slijtage.

VERZORGING EN ONDERHOUD
De oortjes en de oplaadcase moeten regelmatig worden schoongemaakt.
ONDERDEEL

REINIGINGSPROCEDURE

BLISS-dopjes

Verwijder de dopjes van de oortjes en was ze met een
mild reinigingsmiddel en water. Opmerking: Zorg
ervoor dat u de dopjes grondig afspoelt en droogt
voordat u ze weer op de oortjes bevestigt

Doppen van de oortjes

Alleen reinigen met een zacht, droog wattenstaafje
of iets gelijkaardig. Opmerking: steek nooit
reinigingsgereedschap in de doppen

Oplaadpinnen
(op oortjes en case)

Reinig regelmatig met een zacht, droog wattenstaafje
of iets gelijkaardig om roesten te voorkomen

Oplaadcase

Alleen reinigen met een zacht, droog wattenstaafje of
iets gelijkaardig

PROBLEMEN OPLOSSEN
Als u problemen ondervindt met uw oortjes, raadpleegt u de onderstaande richtlijnen voor
probleemoplossing. Neem contact op met de klantenservice van V-MODA op
www.v-moda.com/support of +1 888.866.3252 als het probleem zich blijft voordoen
1 KAN NIET KOPPELEN MET EEN BLUETOOTHAPPARAAT
OORZAAK

SUGGESTIES

De oortjes zijn niet ingeschakeld

Haal de oortjes uit de case en/of tik op
de oortjes om ze te activeren. De oortjes
worden niet ingeschakeld wanneer ze in de
oplaadcase zitten

De oortjes staan niet in de
koppelingsmodus

Verwijder de oortjes uit de case en zorg
ervoor dat ze nog niet zijn verbonden met
een actief bluetoothapparaat

OORZAAK

SUGGESTIES

De bluetoothfunctie van het
apparaat is niet ingeschakeld

Schakel de bluetoothverbinding op het
apparaat in

De geschiedenis van gekoppelde
oortjes is vol

Voer de procedure "De geschiedenis van de
gekoppelde apparaten resetten" uit

Overige

Schakel de oortjes uit en weer in
Probeer te koppelen met een ander apparaat
om er zeker van te zijn dat zowel de oortjes als
uw bluetoothapparaat goed werken

2

GEEN AUDIO OF AUDIO VAN LAGE KWALITEIT VAN AUDIOBRON

OORZAAK

SUGGESTIES

De oortjes zijn niet ingeschakeld

Haal de oortjes uit de case en/of tik op de oortjes
om ze te activeren. De oortjes worden niet
ingeschakeld wanneer ze in de oplaadcase zitten

OORZAAK

SUGGESTIES

Het batterijniveau is extreem laag

Laad de oortjes op

De audiobron speelt geen nummer af

Controleer dat de audiobron wordt
afgespeeld

Het volume van het apparaat is
gedempt of staat erg laag

Controleer of het volume niet gedempt is of
op nul staat

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

Controleer of er geen problemen zijn met het
audioapparaat en het audiobestand waarnaar
u luistert

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

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

Overige

Herstart de bron/het apparaat
Schakel de oortjes uit en weer in
Reset de geschiedenis van de gekoppelde
apparaten van de oortjes

OORZAAK

SUGGESTIES

Overige

Probeer vanaf een ander apparaat te
streamen of selecteer een ander nummer
Plaats het apparaat dichter bij de oortjes
Ga uit de buurt van mogelijke storingen
(draadloze routers, andere
bluetoothapparaten, magnetrons, enz.)
Sluit alle toepassingen op uw apparaat die niet
in gebruik zijn en schakel de wififunctie uit

3 AUDIO EN VIDEO KOMEN NIET OVEREEN
OORZAAK

SUGGESTIES

Technologische beperking op
het apparaat of het geselecteerde
bestand

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

4 GEEN AUDIO OF ONGELIJK GELUID UIT EEN OORTJE
OORZAAK

SUGGESTIES

Slechte bluetoothverbinding

Controleer de bluetoothverbinding op het
gekozen apparaat

Een oortje is niet opgeladen

Laad de oortjes op

5 OORTJES LADEN NIET OP
OORZAAK

SUGGESTIES

De oplaadkabel werkt niet goed

Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed werkt
of probeer een andere

De oplaadbron werkt niet goed

Zorg ervoor dat de oplaadbron goed werkt
of probeer een andere

De USB-stekkers zijn niet goed
aangesloten

Zorg ervoor dat beide USB-stekkers stevig
op hun aansluitingen zijn aangesloten

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

Zet uw computer aan en controleer of de
USB-poort van uw computer is geactiveerd

6 OORTJES REAGEREN NIET
OORZAAK

SUGGESTIES

Er is een softwarefout opgetreden

Voer een hardwarereset
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PROBLEMEN MET HET PRODUCT
Voor problemen met uw V-MODA-product kunt u rechtstreeks
contact opnemen met onze klantenservice.

BEZOEK
www.v-moda.com/support
E-MAIL
support@v-moda.com
BEL
+1 888.866.3252

REGISTREER NU OP

www.v-moda.com/register

