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Touch bedieningsknopTouch bedieningsknop

MicrofoonMicrofoon

Verwisselbare eartipVerwisselbare eartip

NL 1NL 1

Accu indicatorAccu indicator

OplaadindicatorOplaadindicator
Rood = opladenRood = opladen

Wit   = opgeladenWit   = opgeladen

NL 2NL 2

USB-CUSB-C
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Functies & bedieningFuncties & bediening

Met de bedieningsknop kunt u muziek selecteren, Met de bedieningsknop kunt u muziek selecteren, 
volume regelen en telefoneren zonder uw mobiel aan volume regelen en telefoneren zonder uw mobiel aan 
te raken. te raken. 

• • Afspelen / pauze Afspelen / pauze 
1x drukken 1x drukken 

• • Volgende nummer Volgende nummer 
2x drukken 2x drukken 

• • Vorige nummer Vorige nummer 
3x drukken 3x drukken 

• • Volume omhoogVolume omhoog
Rechter oordopje 2 seconden ingedrukt houdenRechter oordopje 2 seconden ingedrukt houden

• • Volume omlaagVolume omlaag
Linker oordopje 2 seconden ingedrukt houdenLinker oordopje 2 seconden ingedrukt houden

• • Gesprek aannemen / gesprek afbreken Gesprek aannemen / gesprek afbreken 
1x drukken 1x drukken 

• • Gesprek afwijzen Gesprek afwijzen 
2 seconden ingedrukt houden 2 seconden ingedrukt houden 

• • Rolfstone Neo aanzetten Rolfstone Neo aanzetten 
Haal de oordopjes uit de oplaadcase Haal de oordopjes uit de oplaadcase 

• • Rolfstone Neo uitzetten Rolfstone Neo uitzetten 
Plaats de oordopjes in de oplaadcasePlaats de oordopjes in de oplaadcase
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Eerste keer verbindenEerste keer verbinden

Wanneer de oordopjes niet eerder zijn verbonden met Wanneer de oordopjes niet eerder zijn verbonden met 
een afspeelapparaat dan zal eerst een handmatige een afspeelapparaat dan zal eerst een handmatige 
verbinding gemaakt moeten worden. verbinding gemaakt moeten worden. 

1. 1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.

2. 2. Beide oordopjes gaan automatisch aan Beide oordopjes gaan automatisch aan 
(oplopende toon) en verbinden met elkaar.(oplopende toon) en verbinden met elkaar.

3. 3. Open de Bluetooth instellingen op uw Open de Bluetooth instellingen op uw 
afspeelapparaat en activeer Bluetooth.afspeelapparaat en activeer Bluetooth.

4. 4. Wacht tot Rolfstone Neo verschijnt en selecteer Wacht tot Rolfstone Neo verschijnt en selecteer 
deze. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.deze. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer 

informatie en instructie video’sinformatie en instructie video’s

NL 4NL 4



Opnieuw verbindenOpnieuw verbinden

De oordopjes zullen automatisch verbinding zoeken De oordopjes zullen automatisch verbinding zoeken 
met het laatst verbonden afspeelapparaat. Op dit met het laatst verbonden afspeelapparaat. Op dit 
afspeelapparaat dient wel: afspeelapparaat dient wel: 

• • De Bluetooth aan te staan. De Bluetooth aan te staan. 

• • Rolfstone Neo nog in de lijst met apparaten voor Rolfstone Neo nog in de lijst met apparaten voor 
te komen. te komen. 

1. 1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase. 

2. 2. Beide oordopjes gaan automatisch aan Beide oordopjes gaan automatisch aan 
(oplopende toon) en verbinden met elkaar. (oplopende toon) en verbinden met elkaar. 

3. 3. Vervolgens verbinden de oordopjes automatisch Vervolgens verbinden de oordopjes automatisch 
met het afspeelapparaat. De oordopjes zijn klaar met het afspeelapparaat. De oordopjes zijn klaar 
voor gebruik.voor gebruik.

Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer 

informatie en instructie video’sinformatie en instructie video’s
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Verbinding opheff enVerbinding opheff en

• • Open de Bluetooth instellingen op uw Open de Bluetooth instellingen op uw 
afspeelapparaat en ontkoppel de Rolfstone Neo. afspeelapparaat en ontkoppel de Rolfstone Neo. 

• • De oordopjes zijn nu vrij om met een ander De oordopjes zijn nu vrij om met een ander 
afspeelapparaat te verbinden. afspeelapparaat te verbinden. 

• • Wilt u de oordopjes later weer verbinden volg dan Wilt u de oordopjes later weer verbinden volg dan 
de stappen van pag. 4. de stappen van pag. 4. 

Goed om te wetenGoed om te weten

• • De oordopjes en het afspeelapparaat moeten De oordopjes en het afspeelapparaat moeten 
binnen een bereik van 15 meter van elkaar zijn. binnen een bereik van 15 meter van elkaar zijn. 
Tussenliggende objecten zoals muren kunnen het Tussenliggende objecten zoals muren kunnen het 
bereik verkorten.bereik verkorten.

• • De oordopjes kunnen met één afspeelapparaat De oordopjes kunnen met één afspeelapparaat 
tegelijk verbonden zijn.tegelijk verbonden zijn.

• • De Rolfstone Neo oordopjes gaan automatisch uit De Rolfstone Neo oordopjes gaan automatisch uit 
als ze in de oplaadcase worden geplaatst.als ze in de oplaadcase worden geplaatst.

• • Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer 
informatie en instructie video’s.informatie en instructie video’s.

• • Komt u er niet uit neem dan gerust contact met Komt u er niet uit neem dan gerust contact met 
ons op (pagina 11).ons op (pagina 11).
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Rolfstone Neo opladenRolfstone Neo opladen

Volgeladen gaan de Rolfstone Neo oordopjes 6 uur Volgeladen gaan de Rolfstone Neo oordopjes 6 uur 
mee. mee. 

Als de oordopjes bijna leeg zijn hoort u een melding. Als de oordopjes bijna leeg zijn hoort u een melding. 
Vlak daarna zal de verbinding verbreken. Vlak daarna zal de verbinding verbreken. 

• • Plaats de oordopjes in de oplaadcase. Op de Plaats de oordopjes in de oplaadcase. Op de 
oordopjes gaat een rood lampje branden. Brandt oordopjes gaat een rood lampje branden. Brandt 
het lampje niet? Dan is ook de oplaadcase leeg. het lampje niet? Dan is ook de oplaadcase leeg. 

• • Het vol opladen van de oordopjes duurt Het vol opladen van de oordopjes duurt 
ongeveer 50 minuten. Tijdens het opladen is het ongeveer 50 minuten. Tijdens het opladen is het 
lampje op de oordopjes rood. Zodra de lampjes lampje op de oordopjes rood. Zodra de lampjes 
op de oordopjes wit branden dan zijn deze op de oordopjes wit branden dan zijn deze 
volgeladen.volgeladen.

• • Maak er een gewoonte van de oordopjes na Maak er een gewoonte van de oordopjes na 
gebruik op te bergen in de oplaadcase. Zo gebruik op te bergen in de oplaadcase. Zo 
blijven ze bij elkaar, worden goed beschermd en blijven ze bij elkaar, worden goed beschermd en 
zijn ze volgeladen voor een volgend gebruik.zijn ze volgeladen voor een volgend gebruik.

De accuduur van de oordopjes kan korter De accuduur van de oordopjes kan korter 
zijn bij hogere muziek volumes en lagere zijn bij hogere muziek volumes en lagere 
temperatuursomstandigheden.temperatuursomstandigheden.
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Oplaadcase opladenOplaadcase opladen

Met een volgeladen oplaadcase kunt u de oordopjes Met een volgeladen oplaadcase kunt u de oordopjes 
4 keer onderweg opladen. De batterijstatus van de 4 keer onderweg opladen. De batterijstatus van de 
oplaadcase is te zien aan de lampjes aan de voorkant:oplaadcase is te zien aan de lampjes aan de voorkant:

• • 4 lampjes =  100%4 lampjes =  100%

• • 3 lampjes  =    75%3 lampjes  =    75%

• • 2 lampjes  =    50%2 lampjes  =    50%

• • 1 lampje  =  <25%1 lampje  =  <25%

Als de oplaadcase leeg is dan kunt u deze opladen met Als de oplaadcase leeg is dan kunt u deze opladen met 
de bijgeleverde micro USB kabel. Sluit deze aan op een de bijgeleverde micro USB kabel. Sluit deze aan op een 
oplader of laptop/desktop computer. oplader of laptop/desktop computer. 

Het volledig opladen van de oplaadcase duurt ongeveer Het volledig opladen van de oplaadcase duurt ongeveer 
60 minuten.60 minuten.

De oplaadcase is vol als de 4 witte lampjes branden en De oplaadcase is vol als de 4 witte lampjes branden en 
niet meer knipperen.niet meer knipperen.

Als de oplaadcase opgeladen wordt met de oordopjes er Als de oplaadcase opgeladen wordt met de oordopjes er 
in dan worden de oordopjes ook opgeladen.in dan worden de oordopjes ook opgeladen.

De Rolfstone Neo oordopjes en laadcase niet in de felle De Rolfstone Neo oordopjes en laadcase niet in de felle 
zon laten liggen. Dit kan de accu van beide beschadigen zon laten liggen. Dit kan de accu van beide beschadigen 
en de levensduur beperken.en de levensduur beperken.
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Rolfstone Neo in gebruikRolfstone Neo in gebruik

Om goed te blijven zitten is het van belang dat de Om goed te blijven zitten is het van belang dat de 
oordopjes op de juiste wijze in de oren worden oordopjes op de juiste wijze in de oren worden 
geplaatst. geplaatst. 

• • Druk de oordopjes zachtjes in de gehoorgang. Druk de oordopjes zachtjes in de gehoorgang. 

• • De oordopjes worden geleverd met drie paar De oordopjes worden geleverd met drie paar 
siliconen eartips in de maten S, M en L. Kies de siliconen eartips in de maten S, M en L. Kies de 
juiste maat voor optimaal geluid en een perfecte juiste maat voor optimaal geluid en een perfecte 
pasvorm.pasvorm.

De Rolfstone Neo oordopjes zijn regen- en zweet De Rolfstone Neo oordopjes zijn regen- en zweet 
bestendig. Ze zijn echter niet volledig waterdicht. bestendig. Ze zijn echter niet volledig waterdicht. 
Was ze niet onder stromend water en gebruik ze niet Was ze niet onder stromend water en gebruik ze niet 
onderwater.onderwater.

BelangrijkBelangrijk

Vermijd gehoorbeschadiging en stel uw oren niet Vermijd gehoorbeschadiging en stel uw oren niet 
langere tijd bloot aan een hoog geluidsniveau. langere tijd bloot aan een hoog geluidsniveau. 

Wees u ervan bewust dat bij het gebruik van de Wees u ervan bewust dat bij het gebruik van de 
oordopjes u het omgevingsgeluid minder goed oordopjes u het omgevingsgeluid minder goed 
waarneemt. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. waarneemt. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. 
Let dus extra goed op en breng uzelf en uw omgeving Let dus extra goed op en breng uzelf en uw omgeving 
niet in gevaar.niet in gevaar.

GarantieGarantie

Op de Rolfstone Neo oordopjes en oplaadcase zit Op de Rolfstone Neo oordopjes en oplaadcase zit 
één jaar garantie. Ondervindt u binnen deze periode één jaar garantie. Ondervindt u binnen deze periode 
problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk 
gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf 
neem dan contact met ons op.neem dan contact met ons op.
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Service & contact Service & contact 

Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer 
informatie en instructie video’s.informatie en instructie video’s.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. Wij Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan 
genieten van zijn of haar aankoop. genieten van zijn of haar aankoop. 

• • Email: info@rolfstone.com Email: info@rolfstone.com 

• • Whatsapp: 0031 6 83 99 39 93 Whatsapp: 0031 6 83 99 39 93 

• • Telefoon: 0031 6 83 99 39 93Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar op kantooruren. Komt dit niet uit? We zijn bereikbaar op kantooruren. Komt dit niet uit? 
Stuur ons dan een WhatsApp bericht of e-mail en wij Stuur ons dan een WhatsApp bericht of e-mail en wij 
zullen de eerstvolgende werkdag reageren. zullen de eerstvolgende werkdag reageren. 

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Neo!Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Neo!
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