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Je draadloze oordopjes
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Oproepen, 
spraak & muziek

Statuslampje

Voeding

Volume & 
Trackcontrole
Oproepen, 
spraak & 
muziek



Stap 1: Opladen & inschakelen

Stap 1: Opladen & inschakelen
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Opmerking: Vóór gebruik opladen totdat het 
statuslampje groen oplicht.

Opladen.

Inschakelen.

(Wandlader niet 
inbegrepen.)

Aan/uit-toets 
ingedrukt houden 



Stap 2: Koppelen met BluetoothTM

Stap 2: Koppelen met BluetoothTM
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1
Bluetooth op je apparaat inschakelen.

2
Je draadloze oordopjes 
inschakelen.

3

4
Lampje brandt 
continu blauw.

Lampje knippert 
blauw.

Gebruik het Bluetooth-menu op je apparaat 
voor koppelen en aansluiten.
Voer 0000 in als daarom wordt gevraagd.

Je hoort een toon wanneer 
het apparaat en de 
oordopjes zijn aangesloten.



Download de App

Stap 3: Download de App
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Download de Hubble Connect for VerveLife
van de App Store® of Google Play™ en
geniet van extra functionaliteit zoals 
Batterijmeter en laatst bekende locatie van je 
headset.



Oproepen, spraak & muziekcontrole

Oproepen, spraak & muziekcontrole
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De toetsen aan de uiteinden van je oordoppen 
hebben dezelfde functies. Druk op een van de 
toetsen om oproepen, spraakopdrachten en 
muziek te regelen. 
Opmerking: Het is mogelijk dat spraakcontrole 
niet op elk apparaat of bij elke taal werkt.

Opmerking: Sommige functies zijn telefoon/netwerk
afhankelijk.

Volume omlaag 

Volume omhoog + 
Of de         toets ingedrukt 
houden om de volgende 
track af te spelen.

Of          ingedrukt houden om een track 
opnieuw te starten of het laatste track af te 
spelen.

Muziek afspelen/pauzeren
Oproepen 
beantwoorden/beëindigen
Start spraakopdracht

Muziek afspelen/pauzeren
Oproepen beantwoorden/beëindigen
Start spraakopdracht



Oproepen, spraak & muziekcontrole6 nl

Muziek

afspelen/pauze

Oproepen

Stem

oproepen beantwoorden/
beëindigen

oproep weigeren

om een spraakopdracht 
te geven

druk op        of  

druk op        of 

volume hoger/lager

dempen tijdens 
gesprek

vorige/volgende 
track

EQ-instellingen 
wijzigen

de toets           of            ingedrukt 
houden   

Druk gelijktijdig op              en   
           om naar het volgende 
geluidsprofiel te gaan

Opmerking: Afhankelijk van de 
muziekregelaars van je telefoon.

+

de toets         of           ingedrukt 
houden en de opdracht geven 

+

+druk op           en 

druk op            of  +

de toets            of           ingedrukt 
houden +



Geavanceerd

Geavanceerd
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Statuslampjes

Koppelingstand

Verbonden

Zwakke batterij

Opladen

Volledig geladen

Controle oplaadniveau

Uitschakelen

blauw knipperend 

constant blauw

rood knipperend 

constant rood

constant groen

2 seconden constant 
groen

fading aan/uit blauw



Geavanceerd

Controle oplaadniveau
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Opmerking: Niet beschikbaar op alle modellen.

Opmerking: De batterij is ontworpen voor de 
levensduur van het product. De batterij mag 
alleen worden verwijderd door een recyclingfa-
ciliteit. Pogingen om de batterij te verwijderen 
of te vervangen maakt de garantie ongeldig.

Voeding
Kort indrukken om 
resterende afspeeltijd 
te horen.



Geavanceerd

Reset
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Bluetooth uitschakelen voor alle aangesloten 
apparaten. De draadloze oordopjes inschakelen. 
Vervolgens          en beide volumetoetsen ingedrukt 
houden totdat het statuslampje afwisselend rood en 
blauw oplicht. Je hoort een geluidstoon.
Opmerking: Dit product bevat magneten en kan 
magnetische gegevens, zoals creditcard strips en 
ID-kaarten, beschadigen.



Geavanceerd

Tweede apparaat
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Gebruik je een telefoon en een tablet? Of twee 
telefoons? Sluit ze gelijktijdig aan.

1 Koppel het eerste apparaat volgens de stappen in 
"Koppelen met Bluetooth™" op pagina 3.

2 Bluetooth op je eerste apparaat (telefoon, tablet of 
computer) uitschakelen.

3 De draadloze oordopjes uitschakelen. Schakel ze 
vervolgens weer aan.

4 Koppel het tweede apparaat volgens de stappen in 
"Koppelen met Bluetooth™" op pagina 3.

5 Schakel Bluetooth op je eerste apparaat weer aan om 
het tegelijkertijd te koppelen. Je hoort een geluidstoon 
wanneer het eerste apparaat verbinding maakt.

Tip: Als je wilt overschakelen naar het tweede 
aangesloten apparaat, het afspelen van de huidige 
muziek pauzeren en vervolgens op afspelen op het 
tweede apparaat drukken.



Hulp & meer

Hulp & meer
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• Hulp zoeken: Bezoek 
www.motorolahome.com/support

• Vind toebehoren op: www.motorolahome.com
   of www.verve.life

Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics 
International LTD., officieel licentiehouder voor dit product. 
MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, 
LLC. en worden onder licentie gebruikt. Het Apple-logo is een 
handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere 
landen. App Store is een service van Apple Inc. Google Play en 
Android zijn handelsmerken van Google Inc. Alle andere 
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. © 
2016 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden. 
Bluetooth ID: D023372
Product ID: Motorola SF520 SF520-A
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