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REDEMPTION ANC 2 Wireless Earbuds  

Beste muziek liefhebber,  
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de 
House Of Marley REDEMPTION ANC 2 earbuds. 
Lees svp deze gebruiksaanwijzing door vóór het in 
gebruik nemen. Veel luisterplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk om de juiste maat te kiezen van de 
eartips. Anders werkt de Active Noise Canceling 
niet goed en de lage tonen ontbreken.  
Selecteer de juiste maat door het uit te proberen. 

     In de verpakking 
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      EERSTE GEBRUIK - KOPPELEN 

 

 

 

 
 

 

1) Haal de earbuds uit de oplaadcase  

2) Verwijder de afdek bescherm stickertjes 
van beide earbuds. 

3) Plaats de earbuds in de oplaadcase. 

En wacht even 15 minuten om de earbuds op 
te laden. 

4) Open de oplaad case, (of haal de buds uit 
de oplaad case) 

5) 1 Led knippert rood/wit, de ander wit  

6) Ga naar Bluetooth menu in je telefoon en 
zoek “Redemption ANC 2” 

Selecteer deze en bevestig de verbinding. 
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BEDIENING – MUZIEK 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volume omhoog > 1x tap rechts 

Volume omlaag > 1x tap links  

Vorig nummer > 2x tap links 

Volgend nummer > 2x tap rechts 

Google Assistent/Siri > 3x tap links of rechts  

ANC/AMBIANT > 5 sec tap links of rechts 
> ANC AAN / AMBIANT AAN / BEIDEN UIT 

Pauze/play > haal de earbud uit je oor  
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BEDIENING – TELEFOON 

 

 

 

Gesprek aannemen > 2x tap links of rechts  

Gesprek ophangen > 2x tap links of rechts 

Gesprek weigeren > 2 sec tap links of rechts 

 

De touch controls kunnen naar wens 
aangepast worden. 
Download hier de Marley App: 

https://www.thehouseofmarley.com/app 

 

 

 

 

 

 

https://www.thehouseofmarley.com/app
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APP GEBRUIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/Ambient 
AAN/UIT 

Geluidsinstellingen 

Naam aanpassen 

Touch knoppen, 
functies aanpassen 

CONTROLEER op 
firmware updates 
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ACTIVE NOISE CANCELING 
Met de Active Noise Canceling-functie kan  
omgevingsgeluid gedempt worden. 

Hybrid Active Noise Canceling gaat een stapje 
verdere dan “gewone” noise canceling. 
De normale noise canceling maakt gebruik van 1 
microfoon per earbud. Deze kan binnen of buiten 
de earbud geplaatst zijn en meet zo het 
omgevingsgeluid of het geluid in de earbud. 
Dan wordt een “tegengeluid” geproduceerd. 
Bij Hybrid Active noise canceling wordt van 2 
microfoons per earbud gebruik gemaakt. 
1 in de earbud en 1 buiten de earbud.  
Bij de Redemption ANC 2 zelfs 3, deze meten het 
geluid buiten en binnen de earbud, de 3e 
microfoon is voor spraak. 
Dus totaal 6 microfoons werken samen, meten en  
vergelijken constant de omgevingsgeluiden en 
verwerken dit via de ANC processor tot een 
stillere omgeving. 
Let op dat je de juiste afmeting eartips gebruikt, 
deze moeten goed passen en afsluiten. Anders 
werkt de ANC niet goed (en heb je ook geen lage 
tonen)       

AMBIENT MODE 
De Ambient mode doet het tegenovergestelde.   
Het verkeer, een gesprek of de omroepstem op 
het station wordt versterkt weergeven. 
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OPLADEN 

 

 

 

 

 

 
Opladen case. 
Draadloos: leg de oplaadcase met de achterkant 
op de oplaadmat.   
Met kabel: steek de usb c kabel aan de onderkant 
in de oplaad case. 
De Led’s geven aan hoeveel de case wordt 
opgeladen. (zie schema hierboven) 
 
Controle accu status: Open en sluit de oplaadcase 
om de leds op te laten lichten. 
 
Opladen earbuds: 
Plaats de earbuds in de oplaadcase.. 
Na sluiten van de case: Linker en rechter led van 
de 5 led’s op de case lichten even wit op.  
 
Quick charge: 
Earbuds 15 minuten opladen = 2 uur muziek  
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CONTROLE OPLADEN EARBUDS 

Doe de earbuds in de oplaadcase. 
Sluit de oplaadcase 

Let op de leds op de oplaadcase 

Deze lichten eerst 1x op over de accustatus 
van de oplaadcase. 

Daarna MOETEN de linker en rechter led 
even kort wit oplichten. 

Dit geeft aan dat de earbuds verbinding 
maken met de oplaadcase (opladen) 

Als de led’s (of 1 van de 2) 
niet even oplichten MAAK DAN DE 
CONTACTJES aan de onderkant van de 
earbuds schoon, en controleer of er geen 
vuiligheid op de contactjes in de oplaadcase 
zit. 

Als de earbuds namelijk geen contact maken 
met de oplaadcase, laden ze niet op, weten 
ze niet of ze aan-uit moeten schakelen en 
kunnen ook niet gereset worden. 
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EARBUDS LED’s 

Beide earbuds knipperen wit (na openen van 
de case) > zoeken naar verbinding met 
gekoppelde telefoon, maken dan automatisch 
verbinding.  

Beide earbuds knipperen om de 10 sec 1x wit 
> verbonden met telefoon  

1 knippert snel wit, ander om de 10 sec 1x wit 
> niet verbonden met telefoon  
   wacht op verbinding. 
Deze status gaat automatisch over naar de 
volgende.   

1 earbud rood-wit, ander om de 10 sec 1x wit 
> niet verbonden met telefoon  
in koppelmode wacht op verbinding. 

EARBUDS AUTOMATISCH AAN/UIT 

AAN > Open de oplaadcase  
UIT > Sluit de oplaadcase 

EARBUDS HANDMATIG UIT/AAN 

Uit/aanzetten zonder oplaadcase  
UIT > Tap 10 sec op de earbud  
AAN > Tap 3 sec op de earbud 



Pagina 10 van 12 Redemption ANC 2 – Mobiel - NL02AVG$ 
 

ANDER APPRAAT KOPPELEN 
BLUETOOTH MULTI PAIRING  

De Redemption ANC 2 kan met meerdere 
apparaten gekoppeld worden. 

Doe de earbuds gewoon in je oor. 

Tap 5x op 1 van de earbuds > ze gaan nu in 
koppelmode (je hoort een signaal) 

Zoek in 2e apparaat naar Redemption ANC 2 

Koppel ermee, keur het koppelverzoek goed 

De led’s knipperen langzaam wit (1x in 10 
sec) 

Enjoy the Music! 

Volgende keer koppelen de earbuds 
automatisch bij het openen van de 
oplaadcase met de laatste koppeling. 

Dus let op met welk apparaat je het laatst 
gekoppeld hebt! 

Je zal dan in je bluetooth setting je apparaat 
weer moeten kiezen (je hoeft niet te 
koppelen) nadat je de andere bluetooth 
verbinding hebt uitgezet. 
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BLUETOOTH VERBINDNING RESET 

Wis “Redemption ANC 2” uit je telefoon 
Bluetooth Menu. 

Haal de earbuds uit de case. 

Linker earbud: tap 10 sec lang om deze uit te 
schakelen, Led knippert 3x rood. 

Rechter earbud: tap 10 sec lang om deze uit 
te schakelen, Led knippert 3x rood. 

WACHT 10 sec 

Linker earbud: tap en houd vast totdat led 
wit/rood knippert en ga door tot led 3x rood 
knippert. 

Rechter earbud: tap en houd vast totdat led 
wit/rood knippert en ga door tot led 3x rood 
knippert. 

Plaats de earbuds in de oplaadcase en sluit 
deze. 

Na het openen zijn de earbuds gereset en 
koppel nu weer met je telefoon 

NOOT: Volg deze procedure exact! 
Anders is de reset niet goed gedaan. 
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Verdere vragen en antwoorden: 
Kijk op de FAQ van onze website  

https://autovision.nl/faq/house-of-marley-
hoofd-oortelefoons/ 

TECH SPECS 

Accu duur ca 6 uur (totaal ca 24 uur). 
Opladen USB-C of draadloos. 
Quick Charge 15min = 2 uur speeltijd 
ANC  Active Noise Canceling. 
Ambient  Ambient mode 
Drivers  10 mm. 
Gevoeligheid 96 +/-3dB. 
Frequentie 20Hz-20KHZ. 
Marley App Equalizer, touch control etc 
Bluetooth 5.0 BLE. 
IPX  5. 
Materiaal FSC hout, bamboe, Recycled 
                     plastics. 
Gewicht Earbud 3gr, Oplaadcase 41gr. 
Afm. Case 55mm x 48mm x 26mm. 
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