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Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer produkt. Lees de gebruiksaanwijzing 
aandachtig door zodat u het apparaat op de juiste wijze kunt bedienen.

Hoofdkenmerken

Draadloos muziekplezier
•	 Draadloos muziekplezier met Bluetooth-apparaten (smartphones en andere 

mobiele telefoons, digitale muziekspelers enz.) *1
 Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat wordt verbonden voor verdere 

informatie over de bediening.
•	 Mogelijkheid tot regeling van afspelen, stoppen en vooruit- en terugspoelen. *2

Hands-free communicatie
•	 Hands-free communicatie is ook mogelijk wanneer uw Bluetooth-telefoon in uw 

tas of aktentas zit. *3
*1 Het corresponderende Bluetooth-apparaat moet het A2DP-profiel ondersteunen.
*2 Het corresponderende Bluetooth-apparaat moet het AVRCP-profiel onders-

teunen. Werking van de afstandsbediening kan niet voor alle apparaten worden 
gegarandeerd.

*3 Het corresponderende Bluetooth-apparaat moet het HSP- of HFP-profiel 
ondersteunen.

Bluetooth-apparaat : Smartphone

Bluetooth-apparaat : Smartphone

Bluetooth-apparaat : 
Digitale muziekspeler

Andere digitale muziekspeler + 
Bluetooth-audiozender (los 
verkrijgbaar)

＋

Woordenlijst
A2DP : Overdrachtsprofiel voor muziekcontent van hoge kwaliteit
HSP : Gebruiksprofiel voor communicatie/mobiele telefoon
HFP : Gebruiksprofiel voor hands-free communicatie/mobiele telefoon
AVRCP : Afstandsbedieningsprofiel voor AV-apparatuur

1. Inhoud van de verpakking
Controleer of alle onderdelen zijn bijgeleverd voordat u het apparaat gebruikt.
1 : Hoofdtelefoon
2 : Oorhaak

1 2

3 : Micro-USB kabel

4 : Oortelefoonuiteinden S, M, L × 2 elk 5 : Stevige oorclip S, M, L × 2 elk

6 : Draagetui

7 : Garantie (Europa / Verenigde Staten en Canada / Japan)
8 : Snelstartgids
9 : Veiligheidsgids

2. Benaming van de onderdelen

1

2

3

4 6

5

 

1 : Knop ( + )
2 : Knop (  )
3 : Knop ( – )
4 : LED-indicator
5 : Micro-USB poort
6 : Microfoon
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3. Vervangen van de oorhaken en stevige oorclips
Het product wordt geleverd met oorhaken en stevige oorclips (S, M en L). Selecteer 
en bevestig de juiste maat voor uw oren voor comfortabel gebruik.
<Installatie>
Controleer de aanduidingen voor LINKS en RECHTS op de hoofdtelefoon, en steek 
de oorhaak en stevige oorclip met de aanduiding L in de linker kant van de hoofdtele-
foon, en die met de aanduiding R in de rechter kant van de hoofdtelefoon.
•	 Als u ze met een verkeerde hoek plaatst, kunt u ze wellicht niet goed passend 

dragen.
•	 Merk op dat er risico bestaat dat ze vrijkomen als ze los bevestigd worden.

L en R indicaties

Hook deel

Clipgedeelte

Ringgedeelte

Verbindings
gedeelte

<Verwijderen>
Neem de oortelefoon vast, houd de ringgedeelten vast en verwijder de oorhaken en 
oorclips.
•	 Als u de haak of clip vasthoudt tijdens het verwijderen, kunnen ze losscheuren of 

op andere wijze beschadigd raken.

4. Dragen
(1) Bevestig de oortelefoon aan uw oren door de haken achter uw oren te 

hangen of de clips van de stevige oorclips met uw ooringangen uit te 
lijnen.

(2) Beweeg de oortelefoon omhoog/omlaag en naar rechts/links om een sta-
biele positie te vinden.

•	 Dit product is voorzien van een kogelverbinding. Dit verbetert de pasvorm tijdens 
gebruik, maar behandel de oortelefoon voorzichtig omdat hij door een grote 
kracht kapot kan gaan of beschadigd kan raken.
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5. Opladen van de batterijen
De batterij van het apparaat moet voor gebruik worden opgeladen.
Gebruik de bijgeleverde micro-USB kabel om de batterij van het apparaat op te 
laden.

Steek de juiste stekker van de micro-USB kabel in de micro-USB poort van de 
hoofdtelefoon en steek daarna de USB-stekker aan het andere uiteinde in een 
USB-poort van de computer.

  
•	 Wanneer het opladen begint, gaat de LED-indicator op de hoofdtelefoon rood 

branden.
•	 Als de batterij wordt opgeladen met de stroom van het apparaat ingeschakeld, 

zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld. Tijdens opladen kan het appa-
raat niet worden gebruikt.

•	 Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer 1,5 uur; wanneer het opladen 
is voltooid, gaat de LED-indicator uit.

•	 Bij een volledig opgeladen batterij is de maximale continue gebruikstijd 
ongeveer 7,5 uur.

•	 Wanneer de spanning van de oplaadbare batterij laag wordt, hoort u iedere 1 
minuten een pieptoon van het apparaat en knippert de LED-indicator rood. In dit 
geval moet u de batterij opladen voordat het apparaat wordt gebruikt.

 Opmerking

•	 De oplaadtijd van de batterij en de bruikbare batterijduur kunnen verschillen 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de wijze van gebruik.

•	 Leg geen metalen voorwerpen op de laadcontacten van de hoofdtelefoon want er 
kan een gevaarlijke elektrische kortsluiting ontstaan of abnormale hitte worden 
veroorzaakt.

Opmerkingen over het opladen van de batterijen
•	 Het apparaat kan tijdens het opladen niet gebruikt worden.
•	 De prestatie van de batterijen wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur. 

Laad de bijgeleverde oplaadbare batterijen op binnen een temperatuurbereik van 
5 tot 35 graden.

•	 Laad de batterijen niet overmatig op. Om de batterijen te beschermen, mag u 
niet herhaaldelijk batterijen opladen die reeds volledig opgeladen zijn.

•	 De batterijen worden tijdens het opladen wat warm. Dit is normaal en duidt niet 
op een defect.

•	 Gebruik de bijgeleverde micro-USB kabel voor het opladen; bij gebruik van een 
andere kabel kunnen er defecten optreden.

•	 Opladen is wellicht niet mogelijk als de computer in de stroomspaarstand staat.
•	 Let goed op de vorm en de richting van de stekkers van de micro-USB kabel 

zodat de juiste stekker op de juiste wijze op de hoofdtelefoon en de computer 
wordt aangesloten.

•	 Gebruik de micro-USB kabel niet wanneer deze gedraaid of opgerold is, want dit 
kan resulteren in brand of een elektrische schok.

•	 Als u niet van plan bent dit product langdurig te gebruiken, berg het dan niet 
op een warmte of vochtige plaats op (zoals in een voertuig of in direct zonlicht). 
Opslag op dergelijke locaties kan de herlaadbare batterij beschadigen en de 
bruikbare tijd verkorten.

•	 Als u niet van plan bent dit product langdurig te gebruiken, laad het dan 
ongeveer een uur op voordat u het opbergt. Langdurige opslag met een volle bat-
terij of lege batterij kan de herlaadbare batterij beschadigen en de bruikbare tijd 
verkorten.
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6. Koppelen
Voor het luisteren naar muziek of voor communicatie met behulp van een 
Bluetooth-apparaat moet de hoofdtelefoon aan het betreffende apparaat worden 
gekoppeld.
Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth-apparaat voor verdere informatie over 
de koppelingsprocedure.

(1) Houd terwijl het toestel is uitgeschakeld de knop (  ) ingedrukt tot het 
toestel overschakelt naar de koppelmodus.

•	 De koppelingsfunctie is ingeschakeld wanneer de LED-indicator afwisselend 
blauw en rood knipprt.

 Laat de knop (  ) los nadat de LED-indicator afwisselend blauw en rood is gaan 
knipperen.

•	 Wanneer de koppelingsfunctie is ingeschakeld, maar het koppelen niet bin-
nen ongeveer 10 minuten is voltooid, zal de stroom automatisch worden 
uitgeschakeld.

(2) Schakel het Bluetooth-apparaat waarmee u de hoofdtelefoon wilt kop-
pelen in en begin met koppelen; zoek het toestel (d.w.z. deze draadloze 
hoofdtelefoon) op het gekoppelde Bluetooth-apparaat.

•	 Plaats het Bluetooth-apparaat dichtbij de draadloze hoofdtelefoon (binnen één 
meter afstand).

•	 Deze draadloze hoofdtelefoon wordt op het display van het Bluetooth-apparaat 
weergegeven als “SE-E7BT”.

(3) Controleer of het koppelen met het Bluetooth-apparaat met succes is 
voltooid.

•	 Kijk naar het display van het Bluetooth-geactiveerde apparaat en selecteer 
“SE-E7BT”.

•	 Het koppelen is voltooid wanneer de LED langzaam (ongeveer om de 10 secon-
den) blauw knippert. Als hij snel (ongeveer elke seconde) knippert, is het kop-
pelen niet voltooid.

•	 De PIN-code voor de draadloze hoofdtelefoon is in de fabriek ingesteld op “0000”.
 Voer deze code in als hierom door het Bluetooth-apparaat wordt gevraagd.

Maak verbinding met het Bluetooth-apparaat
•	 Controleer of de draadloze hoofdtelefoon is ingeschakeld voordat u verbinding 

probeert te maken met het Bluetooth-apparaat.
•	 Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat is het mogelijk dat er na het koppelen 

automatisch verbinding wordt gemaakt tussen de draadloze hoofdtelefoon en 
het Bluetooth-apparaat.

De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken
•	 Houd de kno (  ) ingedrukt tot de knipperende LED uitgaat en het apparaat 

wordt uitgeschakeld.

 Opmerking

•	 Afhankelijk van het apparaat dat is verbonden, is het mogelijk dat het A2DP-
profiel opnieuw moet worden ingesteld wanneer muziek wordt afgespeeld en het 
HFP- of HSP-profiel voor de hands-free communicatie.

•	 Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth-apparaat voor verdere informatie 
over de bedienings- en instellingsmethoden.

•	 Als er geen verbinding meer kan worden gemaakt met het apparaat, dient u het 
koppelen opnieuw uit te voeren.

•	 In deze draadloze hoofdtelefoon kan de koppelingsinformatie voor in totaal 8 
Bluetooth-apparaten worden vastgelegd. Als een negende apparaat wordt gekop-
peld, zal de infomatie voor het eerste gekoppelde apparaat worden overschreven 
en verloren gaan. Wilt u in de toekomst opnieuw met het betreffende apparaat 
verbinding maken, dan moet de koppeling met dat apparaat opnieuw worden 
uitgevoerd.

•	 Wanneer een Bluetooth-apparaat gebruikt gaat worden waarvoor de koppeling 
is uitgevoerd, moet eerst de draadloze hoofdtelefoon worden ingeschakeld 
en daarna de verbindingsprocedure voor het gekoppelde Bluetooth-apparaat 
worden uitgevoerd.
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7. Genieten van muziek
Om de draadloze hoofdtelefoon te gebruiken voor het beluisteren naar de muz-
iek van een Bluetooth-apparaat moet u de hoofdtelefoon eerst koppelen aan het 
Bluetooth-apparaat met behulp van het A2DP-audioprofiel.
Zie pagina 5 voor verdere informatie over het uitvoeren van de koppeling.

(1) Terwijl de draadloze hoofdtelefoon is uitgeschakeld, houdt u de knop (  ) 
ongeveer 3 seconden ingedrukt.

 De hoofdtelefoon wordt ingeschakeld en de LED-indicator knippert blauw.
(2) Schakel de Bluetooth-functie in op het apparaat waarmee u verbinding 

wilt maken.
 Wanneer het koppelen is voltooid, maakt de draadloze hoofdtelefoon automa-

tisch verbinding met het Bluetooth-apparaat.
* Als er niet automatisch verbinding wordt gemaakt of als de hoofdtelefoon autom-

atisch met een ander Bluetooth-apparaat wordt verbonden dan het apparaat dat 
u wilt gebruiken, volgt u de instructies voor een handmatige verbinding met het 
gewenste Bluetooth-apparaat.

Bedieningsorganen bij het luisteren naar muziek
Als het verbonden Bluetooth-apparaat AVRCP ondersteunt, zijn de volgende bedien-
ingsorganen beschikbaar.
•	 Knop ( + )

   Eenmaal drukken : Volume verhogen.
   Indrukken en vasthouden : Doorgaan naar het volgende nummer of hoofdstuk.
•	 Knop ( – )

   Eenmaal drukken : Volume verlagen.
   Indrukken en vasthouden : Teruggaan naar het begin van het nummer of hoofdstuk.
•	 Knop (  )

   Eenmaal drukken: Afspelen/Pauze.
*Wanneer het volume op het maximum- of minimumniveau wordt ingesteld, klinkt er 

een pieptoon via de hoofdtelefoon.
* Het geluidsvolume kan op het bijpassende Bluetooth-apparaat worden ingesteld.
* Afhankelijk van de specificaties van het verbonden Bluetooth-apparaat, is het 

mogelijk dat de hierboven beschreven bedieningsorganen of de bedieningsorganen 
op het Bluetooth-apparaat niet werken.

* Afhankelijk van de specificaties van het aangesloten Bluetooth-apparaat moeten de 
instellingen voor muziekweergave mogelijk geconfigureerd worden. Raadpleeg de 
handleiding voor het Bluetooth-apparaat.

* Afhankelijk van de specificaties van het aangesloten Bluetooth-apparaat wordt 
een applicatie voor het afspelen van muziek mogelijk automatisch gestart of kan 
muziek niet afgespeeld/gepauzeerd worden. Raadpleeg de handleiding voor het 
Bluetooth-apparaat.
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8. Spraakcommunicatie
Om de draadloze hoofdtelefoon voor spraakcommunicatie te gebruiken, moet u de 
hoofdtelefoon eerst koppelen aan het gewenste Bluetooth-apparaat met behulp van 
het “hands-free profiel” (HFP) of het “headset-profiel” (HSP).
Zie pagina 5 voor verdere informatie over het uitvoeren van de koppeling.
*Als het Bluetooth-apparaat zowel het HFP- als het HSP-profiel ondersteunt, dient u 

het HFP-profiel te gebruiken.

(1) Terwijl de draadloze hoofdtelefoon is uitgeschakeld, houdt u de kno (  ) 
ongeveer 3 seconden ingedrukt.

 De hoofdtelefoon wordt ingeschakeld en de LED-indicator knippert blauw.
(2) Schakel de Bluetooth-functie in op het apparaat waarmee u verbinding 

wilt maken.
 Wanneer het koppelen is voltooid, maakt de draadloze hoofdtelefoon automa-

tisch verbinding met het Bluetooth-apparaat.
*Als er niet automatisch verbinding wordt gemaakt of als de hoofdtelefoon autom-

atisch met een ander Bluetooth-apparaat wordt verbonden dan het apparaat dat 
u wilt gebruiken, volgt u de instructies voor een handmatige verbinding met het 
gewenste Bluetooth-apparaat.

Bedieningsorganen voor spraakcommunicatie
Als het verbonden Bluetooth-apparaat AVRCP ondersteunt, zijn de volgende bedien-
ingsorganen beschikbaar. 
•	 Knop ( + )

    Eenmaal drukken : Volume verhogen.
•	 Knop ( – )

    Eenmaal drukken : Volume verlagen.
•	 Knop (  )

  Eenmaal drukken bij ontvangst van een bericht : Gespreksfunctie  
  inschakelen. 
  Druk nog een keer om het gesprek te beëindigen.
    Eenmaal drukken en vasthouden bij ontvangst van een bericht :   

   Communicatie weigeren.
  Tweemaal drukken : Opnieuw bellen.
Dezelfde bedieningsorganen worden ondersteund wanneer een oproep wordt ont-
vangen tijdens het luisteren naar muziek.
* Wanneer het volume op het maximum- of minimumniveau wordt ingesteld, klinkt er 

een pieptoon via de hoofdtelefoon.
* Het geluidsvolume kan op het bijpassende Bluetooth-apparaat worden ingesteld.

* Afhankelijk van de specificaties van het verbonden Bluetooth-apparaat, is het 
mogelijk dat de hierboven beschreven bedieningsorganen of de bedieningsorganen 
op het Bluetooth-apparaat niet werken.

* Afhankelijk van de specificaties van het aangesloten Bluetooth-apparaat moeten de 
telefooninstellingen mogelijk geconfigureerd worden. Raadpleeg de handleiding 
voor het Bluetooth-apparaat.

9. LED-indicator
Bediening LED-indicator
Wanneer niet verbonden met een 
Bluetooth-apparaat

Led knippert twee keer per seconde blauw.

Koppelingsmodus LED knippert afwisselend blauw en rood.
Wanneer verbonden met een 
Bluetooth-apparaat

LED knippert blauw eenmaal iedere 
3 seconden.

Tijdens opladen LED brandt rood.
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10. Verhelpen van problemen
Probleem Maatregel
De stroom kan niet worden 
ingeschakeld.

Laad de draadloze hoofdtelefoon op.

De batterijen kunnen niet 
worden opgeladen.

Controleer of de computer is ingeschakeld.
Controleer of de computer niet in de stroom-
spaarstand staat.
Controleer of de bijgeleverde micro-USB kabel 
stevig op de draadloze hoofdtelefoon en de com-
puter is aangesloten.

Koppelen is niet mogelijk. Plaats de draadloze hoofdtelefoon en het 
Bluetooth-apparaat dichter bij elkaar bij het uitvo-
eren van de koppeling.

Kan geen Bluetooth-verbinding 
maken.

Controleer of de draadloze hoofdtelefoon en het 
Bluetooth-apparaat beide zijn ingeschakeld.
Controleer of de Bluetooth-functie is inges-
chakeld op het apparaat waarmee u verbinding 
wilt maken.

Geen geluid. (Bij het afspelen 
van muziek)

Controleer of de draadloze hoofdtelefoon en het 
Bluetooth-apparaat beide zijn ingeschakeld.
Controleer of de verbinding met het Bluetooth-
apparaat is ingesteld op het A2DP-profiel.
Controleer of de verbonden muziekspeler is 
ingesteld op PLAY (afspelen).
Controleer of het geluidsvolume op de draadloze 
hoofdtelefoon en op de muziekspeler beide zijn 
ingesteld op een geschikt niveau.

Het geluid is vervormd. (Bij het 
afspelen van muziek)

Controleer of er geen andere apparaten in de 
buurt zijn die de 2,4 GHz golflengte gebruiken 
(zoals magnetrons, draadloze radio’s enz.) 
en controleer of het signaalpad niet wordt 
geblokkeerd. 

Probleem Maatregel
Hands-free gebruik is niet 
mogelijk.

Controleer of de draadloze hoofdtelefoon en het 
Bluetooth-apparaat zijn verbonden met behulp 
van het HFP- of HSP-profiel.
Als de verbinding met het Bluetooth-apparaat 
in het A2DP-profiel is, kan het nodig zijn om de 
verbindingsprofielen te wijzigen (afhankelijk van 
de specificaties van het Bluetooth-apparaat).

De communicatie-afstand is te 
kort, het geluid is vervormd.

Controleer of er geen andere apparaten in de 
buurt zijn die de 2,4 GHz golflengte gebruiken 
(zoals magnetrons, draadloze radio’s enz.) 
en controleer of het signaalpad niet wordt 
geblokkeerd.
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Technische gegevens
Overdrachtformaat ...............................................Bluetooth standaard-protocol ver. 4.1
Uitgang ............................................. Bluetooth standaard-protocol vermogensklasse 2
Maximale overdrachtafstand ........................................ Ongeveer 10 m in rechte lijn *1
Gebruikte frequentie .................................. 2,4 GHz (Van 2,4000 GHz tot 2,4835 GHz) *2
Modulatie ...................................................................................................................FHSS
Ondersteunde Bluetooth profielen............................................ A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Ondersteunde CODEC ..........................................SBC, AAC, Qualcomm® aptXTM audio
Contents-beveiliging ............................................................................................. SCMS-T
Levensduur van batterij bij continu gebruik
................. Maximaal 7,5 uur ononderbroken overdracht (inclusief muziek-afspeeltijd)
Oplaadtijd ...............................................................................................Ongeveer 1,5 uur
Vermogen ..............................3,7 V gelijkstroom, intern oplaadbare lithium-ion batterij
Gewicht ...................................................................................................................... 20 gr.

HOOFDTELEFOON
Type ...........................................................Volledig-gesloten dynamische hoofdtelefoon
Afmeting luidsprekereenheid .................................................................................ø9 mm
Frequentiebereik ........................................................................... Van 5 Hz tot 22 000 Hz
Oorhaak ........................................................................................................... Elastomeer

MICROFOON
Type ........................................................................................... Elektretcondensator-type
Richtingsgevoeligheid ........................................................Omnidirectionele microfoon
Frequentiebereik ......................................................................... Van 20 Hz tot 16 000 Hz

ACCESSOIRES
Micro-USB kabel .............................................................................................................. 1
Oortelefoonuiteinden (silicium) ................................................................ S, M, L × 2 elk
Stevige oorclip (silicium) ........................................................................... S, M, L × 2 elk
Draagetui .......................................................................................................................... 1
Garantie (Europa / Verenigde Staten en Canada / Japan) ............................................. 1
Snelstartgids .................................................................................................................... 1
Veiligheidsgids ................................................................................................................. 1
*1 De overdrachtafstand is bij benadering. De feitelijk bruikbare afstand kan ver-

schillen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
*2 Dit product maakt gebruik van radiogolven in het 2,4 GHz spectrum. Soms kan 

het signaal wegvallen als gevolg van interferentie van radio’s, magnetrons en 
andere apparaten die gebruikmaken van het 2,4 GHz spectrum.

 Opmerking

Bovenstaande technische gegevens en ontwerp zijn wegens produktverbetering 
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Informatie over de licentie en handelsmerken
•	 “Pioneer” is een handelsmerk van Pioneer Corporation en wordt onder licentie 

gebruikt.
•	 Het merk Bluetooth® en de logo’s daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken 

van Bluetooth SIG, Inc. Onkyo Corporation gebruikt deze onder licentie. Andere 
handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

•	 Qualcomm aptXTM is een product van Qualcomm Technologies International, Ltd. 
Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, gedeponeerd in de 
Verenigde Staten en andere landen en wordt met toestemming gebruikt. aptX is 
een handelsmerk van Qualcomm Technologies International, Ltd., gedeponeerd 
in de Verenigde Staten en andere landen en wordt met toestemming gebruikt.
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