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ShurePlus PLAY   
ShurePlus  PLAY mobiele luisterapp

Algemene beschrijving
De ShurePlus PLAY mobiele luisterapp is een muziekspeler met een hoge resolutie en geavanceerde EQ-bediening. Speel on-
gecomprimeerde audiobestanden af op uw iOS- of Android mobiele apparaat via het tabblad Muziek. Gebruik de geïntegreer-
de Shure-voorinstellingen om het geluid aan te passen of maak uw eigen voorinstellingen aan in het tabblad Instellingen. Ont-
grendel de Omgevingsmodus en ANC-functies door verbinding te maken met Shure draadloze en draadloze producten in het 
tabblad Apparaten.

Kenmerken
Importeren en afspelen van meerdere standaardbestandstypen met een hoge resolutie
Voorinstellingen aanpassen met de parametrische grafische EQ
Pas uw volume aan met de fader op volledig scherm
Maak afspeellijsten en organiseer uw muziekbibliotheek op afspeellijst, artiest, albumtitel, songtitel, genre of componist
Kies uw geluid snel met de vooraf ingestelde EQ-modi voor een verscheidenheid aan luistersituaties.

Het tabblad Muziek
Bekijk en sorteer uw muziekbibliotheek in het tabblad Muziek per categorie zoals afspeellijst, artiest, album, nummer, genre, 
componist of compilatie.

™
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① Zoeken
Tik op het pictgram en zoek in uw muziekbibliotheek naar de artiest, afspeellijst of titel van nummer. Tik op Wissen om op-
geslagen zoekopdrachten te verwijderen.

② Bewerken
Tik op Bewerken om muziekbibliotheekcategorieën aan de weergave toe te voegen of hieruit te verwijderen. Zie Uw mu-
ziekbibliotheek sorteren voor informatie over de verschillende manieren waarop u uw verzameling kunt weergeven.

③ Recent afgespeeld
Geef de albums weer met nummers die u onlangs hebt afgespeeld. Tik op Alles weergeven om uw luistergeschiedenis 
weer te geven van meest recent tot oudst.

④ Onlangs toegevoegd
Bekijk de nieuwste toevoegingen aan uw muziekbibliotheek in de rij Onlangs toegevoegd. Tik op Alles weergeven om de 
onlangs toegevoegde albums in een lijst weer te geven van meest recente tot oudste toevoegingen.
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⑤ Mini Player
Geeft het nummer weer dat momenteel wordt afgespeeld. Speel de muziek af of pauzeer deze. Tik om meer informatie 
over het nummer weer te geven.

⑥ Navigatiebalk
Tik om het tabblad Apparaatverbinding, de niveauregelaar en het tabblad App-instellingen te openen en om terug te keren 
naar uw muziekbibliotheek.

Uw muziekbibliotheek sorteren
Sorteer uw audiobestanden en geef deze weer in de categorieën afspeellijst, artiest, nummer, genre of componist. Tik op Be-
werken op het scherm Muziek om de categorieën te selecteren die u wilt weergeven. Tik als u klaar bent op Gereed.

Items worden binnen categorieën alfabetisch gesorteerd. Tik op het pictogram Filter om alternatieve sorteringsopties 
binnen categorieën weer te geven.

Tik op het filterpictogram rechtsboven om al uw sorteringsopties te bekijken. Afspeellijsten kunnen alfabetisch op 
naam of de datum waarop ze zijn gemaakt, worden weergegeven.
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Artiesten worden alfabetisch gesorteerd.

Toon alle beschikbare albums of filter om alleen de albums te tonen die in de PLAY-bibliotheek staan. Sorteer op 
naam of uitgavejaar.
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De categorie Nummers geeft alle beschikbare liedjes weer of kan worden gefilterd zodat alleen de liedjes die zich in 
de PLAY-bibliotheek bevinden, worden weergegeven. Sorteer op naam, datum waarop het nummer aan de bibliotheek 

is toegeoegd of op artiest.

Muziek toevoegen aan uw iOS-apparaat
ShurePlus PLAY kan bestanden afspelen die lokaal op uw apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u PLAY opstart, verschijnt 
er een stip op het tandwielpictogram voor Instellingen om te laten weten dat er nieuwe audiobestanden op uw apparaat zijn ge-
vonden en dat deze aan de PLAY-muziekbibliotheek worden toegevoegd. Het duurt eventjes voordat de nummers in de mu-
ziekbibliotheek verschijnen. Elke keer dat u PLAY opent, wordt de muziekbibliotheek met de bestanden op uw apparaat gesyn-
chroniseerd. Alle wijzigingen aan de audiobestanden, bijvoorbeeld het veranderen van de titel van het nummer, worden overal 
op het apparaat toegepast.

Tip: Voor de beste resultaten houdt u de app open om een volledige, ononderbroken synchronisatie van de muziekbibliotheek 
mogelijk te maken. De laadtijd is afhankelijk van het type apparaat en de grootte van de bibliotheek. Als de synchronisatie 
wordt onderbroken, kunt u PLAY gewoon opnieuw openen en wordt de synchronisatie hervat.

Opmerking: Nummers die in de cloud worden opgeslagen verschijnen niet in de PLAY-app en kunnen niet worden afgespeeld. Bestanden kunnen worden af-
gespeeld als ze naar uw apparaat zijn gedownload en DRM-vrij zijn. PLAY streamt geen muziek van een andere app of de cloud.

Muziek toevoegen met AirDrop
Zorg ervoor dat Receiving aan staat voor het ontvangende apparaat. Selecteer Contacts Only of Everyone.
Selecteer het audiobestand op het verzendende apparaat. Tik op Share en vervolgens op More om toegang te krijgen 
tot uw contacten.
Selecteer PLAY om het nummer naar ShurePlus PLAY te kopiëren.

®
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Belangrijk: ShurePlus PLAY voegt geen nummers toe als het bestand beschadigd is en niet kan worden afgespeeld. Ook zal 
de PLAY geen nummers toevoegen die een duplicaat zijn van een ander nummer.

Muziek toevoegen met de Files-app
U kunt muziek kopiëren naar de PLAY-app vanaf andere apps op uw apparaat als deze apps bestanden delen ondersteunen.

Upload audiobestanden van uw computer naar elke cloud-gebaseerde app op uw mobiele apparaat.
Open de app Files op uw apparaat en zoek uw geüploade bestand.
Selecteer het bestand dat u aan ShurePlus PLAY wilt toevoegen. Upload één bestand per keer voor de beste resulta-
ten.
Tik op het actiepictogram (het vierkant met een pijl naar boven)
Tik op Kopiëren naar PLAY. De Play-app wordt geopend.
Er verschijnt een melding om u te laten weten wanneer uw bestand is geïmporteerd.

Belangrijk: ShurePlus PLAY voegt een nummer niet toe als het bestand beschadigd is en niet kan worden afgespeeld. Ook 
zal PLAY geen nummers toevoegen die een duplicaat zijn van een ander nummer.

Muziek vanuit de iTunes Store toevoegen
Muziek die in de iTunes Store gekocht is, is DRM-vrij en kan op de PLAY-app worden afgespeeld.

Synchroniseer door Instellingen > PLAY te openen op uw iOS-apparaat. Schakel “PLAY toegang tot media en Apple Music 
geven.” in. De volgende keer dat u de PLAY-app opent, verschijnt de groene synchronisatiestip op het tabblad Instellingen en 
worden uw bestanden automatisch aan de PLAY-muziekbibliotheek toegevoegd. De nieuwste bestanden worden in aanvulling 
op de Muziekbibliotheek ook zichtbaar in de rij Onlangs toegevoegd. Als de bestanden niet verschijnen, opent u de Music-app, 
downloadt u de aangeschafte nummers en keert u vervolgens terug naar de PLAY-app om te controleren of u de groene syn-
chronisatiestip ziet.

Opmerking: PLAY kan de meeste bestanden die vanuit iTunes zijn aangeschaft en gedownload afspelen, omdat deze geen DRM (digitaal rechtenbeheer) be-
vatten.

Muziek vanuit de iCloud-muziekbibliotheek toevoegen
Schakel iCloud-muziekbibliotheeksynchronisatie in door Instellingen > PLAY te openen op uw iOS-apparaat. Schakel 
“PLAY toegang tot media en Apple Music geven.” in. De volgende keer dat u PLAY opent, vindt de app automatisch bestanden 
die zijn aangeschaft en naar uw apparaat zijn gedownload.

Download eerst uw bestanden naar het apparaat. Schakel iCloud-muziekbibliotheeksynchronisatie in de Apple Music-
app op uw apparaat in door naar Instelingen > Music >  Bibliotheek synchroniseren te gaan. Of synchroni-
seer met een computer aan de hand van een USB-kabel of wifi om verbinding te maken met uw apparaat.
Download uw DRM-vrije muziekbestanden naar uw apparaat. Dit zijn bestanden die u in de iTunes Store hebt gekocht 
(DRM-vrij) of die u hebt geript van media waarvan u reeds de eigenaar bent.
Open PLAY om automatisch gedownloade bestanden naar uw PLAY-muziekbibliotheek te synchroniseren. De groene 
stip geeft aan dat PLAY met het apparaat wordt gesynchroniseerd.
Uw beschikbare DRM-vrije bestanden verschijnen in de PLAY-muziekbibliotheek. Muziek die door auteursrecht wordt 
beschermd, zoals nummers die gedownload zijn via een Apple Music-abbonnement, worden niet ondersteund door 
PLAY en verschijnen niet in de app.

Opmerking: Alle muziek van de Apple Music-abbonnementsdienst, of deze nou wordt gestreamd of gedownload, bevat DRM (digitaal rechtenbeheer) en is 
niet beschikbaar op ShurePlus PLAY.
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Muziek toevoegen aan uw Android-apparaat
Bestanden delen activeren
Sommige Android-toestellen kunnen vereisen dat u bestanden delen activeert voordat u bestanden naar ShurePlus PLAY kunt 
overdragen. Wanneer een mobiel apparaat is aangesloten op een computer met een USB-kabel, wordt het apparaat automa-
tisch opgeladen. Volg deze stappen om bestandsoverdracht mogelijk te maken.

Sluit het Android-apparaat aan op uw desktopcomputer met een USB-kabel
Open Settings om USB-verbindingsvoorkeuren te vinden
Selecteer File transfer
Zoek uw apparaat in Windows-verkenner op uw computer
Zoek de map Music
Sleep bestanden van uw computer naar de muziekmap op uw apparaat. Alle audiobestanden die al fysiek zijn opgesla-
gen op uw apparaat worden gesynchroniseerd met ShurePlus PLAY wanneer u de PLAY-app opent.

Belangrijk: ShurePlus PLAY slaat een nummer over als het bestand beschadigd is en niet kan worden afgespeeld. Ook zal de 
PLAY geen nummers toevoegen die een duplicaat zijn van een ander nummer.

Muziek toevoegen met Amazon Music en andere apps
ShurePlus PLAY geeft automatisch audiobestanden weer die in andere op uw apparaat gedownloade en opgeslagen apps zijn 
gevonden. Zorg dat u een echt audiobestand aanschaft als u online muziek koopt. Streamingdiensten maken het mogelijk om 
koppelingen te downloaden naar muziekbestanden die op hun streamingdienst zijn opgeslagen. Dit is vergelijkbaar met een 
snelkoppeling naar een app op uw desktop. Deze snelkoppelingen worden niet in de PLAY-app weergegeven. PLAY herkent 
uitsluitend audiobestanden die op het apparaat zijn gedownload.

Een album afspelen
Tik op het album dat u wilt beluisteren. Tik op het eerste nummer om het hele album te beluisteren.

U kunt ook naar een album luisteren in de Shuffle-modus. Shuffle speelt alle nummers op het album willekeurig af en stopt 
wanneer alle nummers zijn afgespeeld.
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Nummerweergave
Afspelen

① Audio-uitgang
② Wachtrij afspelen (U kunt ook omhoog vegen om de wachtrij af te spelen.)
③ Artwork muzieknummer
④ EQ-informatie, volumeniveau
⑤ Informatie muzieknummer: titel muzieknummer, artiest, album
⑥ Golfvorm muzieknummer
⑦ Bedieningselementen afspelen: Loop, Vorig nummer, Afspelen/Pauze, Volgend nummer, Shuffle aan/uit
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Het volume instellen

Tik in het afspeelscherm van het nummer op het volumepictogram. Schuif de groene balk omhoog en naar beneden om 
het volume in te stellen en tik op X om te sluiten wanneer u uw luisterniveau hebt gevonden.
Druk lang op het volumepictogram tot de fader op volledig scherm verschijnt. Schuif de groene balk omhoog en naar be-
neden om het volume in te stellen en tik op X om te sluiten wanneer u uw luisterniveau hebt gevonden.

Herhalen

Tik op het pictogram Herhalen om alle nummers in het album, de afspeellijst of afspeelwachtrij waarnaar u luistert opnieuw af 
te spelen.

Tik opnieuw om één nummer te herhalen.

Tik nog een keer om naar eenmalig afspelen met herhalen uitgeschakeld terug te keren. In de normale afspeelstand (herhalen 
uit), wordt het afspelen gestopt als alle nummers afgespeeld zijn.

Shuffle
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Met shuffle worden alle nummers in een afspeellijst, nummers die gekoppeld zijn aan een artiest, nummers in een album of uw 
volledige muziekbibliotheek in een willekeurige volgorde afgespeeld. Als de nummers worden afgespeeld, worden deze verwij-
derd uit de shuffle-wachtrij. Schakel de shuffle-modus uit om de nummers in de originele wachtrijvolgorde af te spelen, zonder 
de nummers die u al beluisterd hebt.

Hierna afspelen en Later afspelen zijn opties waarmee u nummers aan de wachtrij kunt toevoegen.

Hierna afspelen: Het geslecteerde nummer wordt aan de shuffle-afspeelwachtrij toegevoegd en wordt afgespeeld nadat 
het huidige nummer dat wordt afgespeeld afgelopen is.
Later afspelen: Het geselecteerde nummer wordt aan het einde van de shuffle-afspeelwachtrij togevoegd.

De equalizer
Gebruik de PLAY-niveauregelaar om uw muziek in de PLAY-app op uw wensen af te stemmen. Voor een vlakke, ongewijzigde 
frequentiekarakteristiek schakelt u de niveauregelaar uit en wordt deze overbrugd. Alle EQ-wijzigingen worden in uw verbon-
den AIONIC-apparaat bewaard en hebben invloed op alle audio. Dit blijft van kracht tot dit in de PLAY-app wordt gewijzigd.

Voorinstelmodi
Gebruik voorinstellingen om snel vaak gebruikte luisterscenario’s te openen. Zeven selecteerbare 4-bands-voorinstellingen op-
timaliseren de instellingen voor versterking, niveauregeling en compressie. Speel een nummer af en vind de voorinstelling die 
volgens u het beste bij het nummer past. Pas vervolgens de niveaus naar wens aan.

Voorinstellingen Toepassing

Basversterking Lage frequenties versterken

Basverzwakking Lage frequenties verminderen

Trebleversterking Hoge frequenties versterken

Trebleverzwakking Hoge frequenties verminderen

Vocal Boost Versterk de vocale helderheid door het vocale bereik te benadrukken

Sisklanken verzachten Vocaal gesis/vocale sibilantie tijdens spraak verminderen

Volume
Helderheid voor luisteren met een laag volume. Zowel de lage- als hoge tonen worden ver-
sterkt om het gevoel te geven dat het totale geluid harder klinkt.

Aangepaste voorinstellingen maken

Nieuwe voorinstelling toevoegen
Scrol omlaag om op Nieuwe voorinstelling toevoegen te tikken of tik op Handmatig. Nieuwe voorinstellingen beginnen 
vlak.
Pas de parameters voor frequentie, versterking en bandbreedte aan. U kunt de niveauregelaar op drie verschillende 
manieren afstellen.

Tik op de waarden om een specifiek getal in te voeren.
Tik op - of + om in grotere stappen aan te passen.
Tik op de cirkels met getal en sleep deze voor grotere aanpassingen.

Tik op Opslaan om uw nieuwe aangepaste voorinstelling een naam te geven en op te slaan. Aangepaste voorinstellin-
gen worden getoond na de lijst met Shure-voorinstellingen.
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Een voorinstelling dupliceren
U kunt zowel Shure- als aangepaste voorinstellingen dupliceren. Het is handig om een voorinstelling te dupliceren als u het ge-
luid van een voorinstelling aangenaam vindt, maar u aanpassingen aan het geluid wilt maken en behouden.

Begin door een bestaande voorinstelling te selecteren.
Tik op de 3 puntjest naast Meer opties en selecteer Dupliceren.
Scrol omlaag om uw gedupliceerde voorinstellingen in de lijst met aangepaste voorinstellingen te zoeken.
Tik op de 3 puntjes naast Meer opties.en selecteer Bewerken.
Pas de parameters voor frequentie, versterking en bandbreedte aan. Voer een specifiek getal in. Tik op - of + om in 
kleine stappen aan te passen. Of tik handmatig op de cirkels met getal en sleep deze voor grotere aanpassingen.
Tik op Opslaan om uw nieuwe aangepaste voorinstelling op te slaan.

EQ aanpassen

Selecteer de frequentie, versterking en bandbreedte in de niveauregelaar en pas deze aan.

Uitleg niveauregeling
De parametrische 4-bands equalizer wordt gebruikt voor het afregelen van het volume van onafhankelijke, verstelbare frequen-
tiegebieden om zo de frequentieweergave nauwkeurig vorm te geven. De equalizer kan worden overbrugd ten behoeve van 
een vlakke frequentieweergave.

Frequentie Selecteer de middenfrequentie van het filter voor verzwakking/versterking.

Versterking Hiermee wordt het niveau voor een specifieke filter afgesteld.

Bandbreedte of Q
Hiermee wordt het bereik van frequenties afgesteld die worden beïnvloed door het filter. De 
waarde wordt in octaven weergegeven.

Vaakgebruikte EQ-aanpassingen
Trebleversterking voor verbeterde spraakverstaanbaarheid: Voeg een hoogdoorlaatfilter toe om frequenties boven 1 kHz 
met 3-6 dB te versterken

HVAC-ruisreductie omgeving: Voeg een hoogdoorlaatfilter toe om frequenties onder 200 Hz te verzwakken
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Flutterecho en sisklanken verminderen: Identificeer het specifieke frequentiebereik die de ruimte ‘verlaat’:

Stel een smalle Q-waarde in
Vergroot de versterking zodat deze tussen +10 dB en +15 dB is en experimenteer vervolgens met frequenties tussen 1 
en 6 kHz om het bereik van flutterecho of sisklanken te bepalen
Verminder de versterking voor de geïdentificeerde frequentie (start met –3 tot –6 dB) om ongewenste geluiden in de 
ruimte te minimaliseren

Hol, resonerend geluid in ruimte verminderen: Identificeer het specifieke frequentiebereik dat de ruimte ‘verlaat’ en verlaag 
het:

Stel een smalle Q-waarde in
Vergroot de versterking zodat deze tussen +10 dB en +15 dB is en experimenteer vervolgens met frequenties tussen 
300 en 900 Hz om te het bereik van flutterecho of sisklanken te bepalen
Verminder de versterking voor de geïdentificeerde frequentie (start met –3 tot –6 dB) om ongewenste geluiden in de 
ruimte te minimaliseren

Niveaureling gebruiken met ANC
“Om de niveauregelaar in te schakelen, wordt actieve ruisonderdrukking van het maximale tot het normale niveau verlaagd. Of u 
kunt ANC op het maximale niveau ingesteld houden en EQ in de app gebruiken.”

De naam boven het tabblad Niveauregelaar geeft aan of AONIC 50 of PLAYEQ in de app wordt gebruikt.

AONIC 50 EQ: Sla uw PLAY EQ-voorinstellingen voor de koptelefoon op, verlaat de PLAY-app en ga verder om uw EQ-instel-
lingen in de andere apps op uw apparaat te horen. Deze niveauregelaar heeft invloed op alles wat u door de AONIC 50 hoort.

Opmerking: als ANC op het maximale niveau is ingesteld, wordt de AONIC 50 EQ uitgeschakeld.

PLAY EQ in de app: werkt met ANC ingesteld op het maximale niveau; de EQ heeft echter alleen invloed op bestanden in de 
PLAY-muziekbibliotheek. De EQ in de app heeft invloed op alles dat via de PLAY-app wordt afgespeeld.

Opmerking: Als u de LDAC-codec op Android inschakelt, wordt de AONIC 50 EQ uitgeschakeld. U kunt echter de PLAY EQ in 
de app gebruiken voor bestanden die naar uw PLAY-muziekbibliotheek zijn gedownload. De LDAC-codec blijft ingeschakeld tot 
deze wordt uitgeschakeld.

Wachtrij afspelen

De afspeelwachtrij is de verzameling van nummers die in de volgorde van afspelen in de wachtrij zijn geplaatst. Als een num-
mer wordt afgespeeld of overgeslagen, wordt het uit de wachtrij verwijderd.
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De afspeelwachtrij weergeven: Open het scherm voor nummerweergave. Tik en veeg omhoog om de wachtrij te tonen. Of tik 
op het pictogram voor de afspeelwachtrij rechtsboven om de afspeelwachtrij weer te geven of te verbergen.

De afspeelwachtrij wissen: Door op afspelen te drukken op een nummer in een nieuw album of nieuwe afspeellijst wordt de 
wachtrij gewist en worden het geselecteerde nummer en de daaropvolgende nummers toegevoegd. Voordat de afspeelwachtrij 
wordt gewist, wordt u gevraagd om de selectie te bevestigen om onbedoelde wijzigingen te voorkomen. Het afspelen gaat ver-
der vanaf het nieuwe geselecteerde nummer.

Bedieningselementen
Druk lang op een artiest, album of nummer om het menu met beschikbare opties te openen.

Vorige/volgende nummer: Veeg naar links of rechts in de nummerweergave om door de wachtrij te navigeren.

Hierna afspelen: Het nummer, de artiest of het album wordt bovenaan in de huidige afspeelwachtrij toegevoegd.

Later afspelen: Het nummer, de artiest of het album wordt onderaan in de huidige afspeelwachtrij toegevoegd.

Toevoegen aan afspeellijst: Het nummer, de artiest of het album wordt toegevoegd aan een afspeellijst die u selecteert.

Artiest bekijken: Artiestenbibliotheek wordt geopend.

Album bekijken: Album wordt geopend.

Verwijderen: Verwijder het nummer, de artiest of het album.

Als u naar PLAY luistert, blijft de app uw wachtrij afspelen, zelfs als u naar het startscherm op uw apparaat gaat en de weerga-
ve gedimd is.

Afspeellijsten gebruiken
Een nieuwe afspeellijst maken

Tik op de link voor afspeellijsten op het startscherm.
Tik op Afspeellijst maken.....
Voer de naam van de afspeellijst in en tik op OK.

Opmerking: Het is mogelijk om meerdere afspeellijsten met dezelfde afspeellijstnaam te hebben.

Muziek toevoegen aan een afspeellijst

Muzieknummers uit de muzieknummerlijst toevoegen
Tik Songs.
Druk lang op het nummer dat u aan uw afspeellijst wilt toevoegen.
Tik op Add to Playlist en selecteer de afspeellijst die u wilt gebruiken.

Nummers uit de afspeellijst toevoegen
Tik Playlists.
Selecteer uw afspeellijst.
Tik op de 3 stippen in de rechterbovenhoek om het menu met opties te openen.
Tik op Edit Playlist en Add Songs.
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Nummers, albums, artiesten of afspeellijsten verwijderen
Wanneer u de PLAY-app verwijdert, worden nummers die geüpload heeft in de muziekbibliotheek van de app ook verwijderd. 
Nummers die opgeslagen zijn in andere apps worden niet beïnvloed.

Een afspeellijst verwijderen Houd de afspeellijst die u wilt verwijderen lang ingedrukt en tik op Delete Playlist. De afspeellijst 
wordt verwijderd, maar de nummers blijven in de PLAY-bibliotheek staan.

Een artiest verwijderen Houd de artiest die u wilt verwijderen lang ingedrukt en tik op Delete Artist. Alle nummers en albums 
van die artiest worden van het apparaat verwijderd.

Een album verwijderen Houd het album dat u wilt verwijderen lang ingedrukt en tik op Delete Album. Alleen dat album wordt 
verwijderd van het apparaat.

Een nummer verwijderen Houd het nummer dat u wilt verwijderen lang ingedrukt en tik op Delete Song. Het nummer wordt 
van het apparaat verwijderd. Of houd het nummer in een afspeellijst lang ingedrukt en tik op Delete Song om het nummer van 
het apparaat te verwijderen.

Gebruik de afspeelwachtrij om een nummer van de afspeellijst te verwijderen zonder het uit de muziekbibliotheek te verwijde-
ren. Veeg in het afspeelvenster omhoog om de afspeelwachtrij te bekijken. Tik op de rode cirkel met een streep erdoorheen en 
tik op Delete. Op deze manier blijft het nummer op het apparaat staan, maar wordt het uit de afspeellijst verwijderd.

Het tabblad Device
Gebruik het tabblad apparaat om met draadloze producten van Shure te verbinden en functies te openen die beschikbaar zijn 
voor uw apparaat, zoals omgevingsmodus en ANC, en om prompts en tonen te personaliseren. Als u het niveau van uw geluid 
in de PLAY-app regelt, wordt uw geluid in uw AONIC-apparaat behouden.

Zorg ervoor dat u het juist accessoiremodel selecteert, zodat de PLAY-app het juiste gevoeligheidsniveau ondersteunt. Uw ap-
paraat wordt in de weergave met de overeenkomstige functies weergegeven.
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Waarschuwing! Een verkeerde keuze van het juiste type oortelefoon kan leiden tot een verhoogde geluidsdruk. Blootstelling 
aan te hoge geluidvolumes kan leiden tot een permanente gehoorbeschadiging. Raadpleeg hiervoor de veiligheidsrichtlijnen in 
de gebruikshandleiding van de oortelefoon voor verdere informatie.

Actieve microfoon voor telefoongesprekken
True Wireless-oortelefoongebruikers moeten er rekening mee houden dat bij telefoongesprekken slechts één adapter (rechts 
of links) wordt gebruikt om audio te verzenden. Welke kant dit is, wordt gekozen op basis van de adapter met de sterkste sig-
naalverbinding. U kunt het tabblad Apparaat controleren om te bepalen welke kant actief is tijdens elk telefoongesprek.

Het tabblad Instellingen

Tik op het pictogram Instellingen om het tabblad instellingen in de PLAY-app te openen. Vanuit hier kunt u appfuncties configu-
reren en de gebruikersgids en instellingen van de niveauregelaar configureren. Gebruik voorinstelingen van de PLAY-niveaure-
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1.
2.

3.

◦

◦

4.

5.

gelaar om het geluid te vormen of maak uw eigen aangepaste voorinstellingen. Zie Aangepaste voorinstellingen maken voor 
meer informatie.

Actieve microfoon voor telefoongesprekken
Tijdens telefoongesprekken wordt slechts één adapter gebruikt om audio te verzenden. Klik op het tabblad instellingen om te 
zien welke adapter er momenteel wordt gebruikt. Zodoende bent u er zeker van dat u de betreffende adapter niet moet verwij-
deren of per ongeluk de microfoon blokkeert tijdens een telefoongesprek.

De firmware voor Shure AONIC-producten bijwerken
Profiteer van extra functies en ontwerpverbeteringen door de firmware van uw AONIC-product bij te werken. Verbind het 
AONIC-product met een apparaat waarop de ShurePlus PLAY-app wordt uitgevoerd om op firmware-updates te controleren, 
beschikbaar voor Android en iOS.

Volg deze stappen voor een firmware-update
Schakel Niet storen op uw mobiele telefoon in om onderbrekingen van meldingen te voorkomen.
Schakel Bluetooth in en koppel het AONIC-product aan uw apparaat.

Let op: voor Android-gebruikers: controleer de instellingen om er zeker van te zijn dat beide adapters zijn verbonden 
met uw apparaat.

Open de ShurePlus PLAY-app en selecteer het tabblad Device.

BELANGRIJK: Controleer of beide oortelefoons of adapters zijn gekoppeld aan het apparaat en in de buurt zijn 
(voor toepasselijke producten).

Maken de beide oortelefoons of adapters niet automatisch verbinding, tik dan op het muziektabblad en tik dan weer 
terug naar het apparaat-tabblad.

Als er een update beschikbaar is, wordt een groene stip naast Firmware-update in het menu met apparaatinstellingen 
weergegeven.

Tik op het caretpictogram en volg de stapsgewijze instructies op het scherm. De voortgangsbalk toont een voortgangs-
percentage voor beide adapters; het gaat om één proces.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shure.listening
https://apps.apple.com/us/app/shureplus-play/id1326288926
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6.
◦
◦

◦

7.

Na een geslaagde update wordt een bevestiging ‘Update voltooid’ getoond.
Schakel het AONIC-product pas uit wanneer de update is voltooid.
Plaats de adapters terug in de behuizing tijdens de firmware-update. Hierdoor wordt de update geannuleerd.

Opmerking: Als de update de eerste keer mislukt, moet u de app volledig afsluiten voordat u het opnieuw probeert. 
U moet de app mogelijk gedwongen afsluiten om er zeker van te zijn dat deze niet op de achtergrond wordt uitge-
voerd. Wacht 5 minuten voordat u de app opent en het opnieuw probeert. Controleer de onderstaande lijst voor tips 
voor een succesvolle update.

Controleer de nieuwe firmwareversie zoals getoond in het About-menu (scherm Device > … > About > Firmware Versi-
on).
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Tips om voor een betrouwbare update te zorgen
Vergewis u ervan dat het mobiele apparaat en uw AONIC-product ingeschakeld zijn en vlakbij elkaar zijn.
Het gebruik van de koptelefoon of het mobiele apparaat tijdens het downloaden, vertraagt het bijwerkproces.
Een update vereist een minimale batterijlading van 50% op uw mobiele apparaat en op het AONIC-product.
De downloadtijd voor hoofdtelefoons en oortelefoons bedraagt tot 30 minuten.
Sluit de PLAY-app niet en zorg dat het scherm is ingeschakeld.
We raden aan om NIet storen in te schakelen om onderbrekingen tijdens het downloaden van de update te voorkomen.
Voer geen update uit op locaties met veel mobiele of draadloze wifi-activiteit, zoals in een vliegtuig of in een treinstation. 
Door deze interferentie kan het bijwerkingsproces aanzienlijk vertragen of worden geannuleerd.
Zorg dat uw mobiele apparaat het meest recente besturingssysteem gebruikt.

Neem contact op met het Shure service- en reparatiecentrum als er problemen zijn.

Probleemoplossing
Probleem Oplossing

Audionummers uit de cloud 
verschijnen niet in de app.

Alleen de op het apparaat gedownloade nummers zijn zichtbaar.

PLAY synchroniseert niet met 
mijn muziekbibliotheek.

Sluit en open de app opnieuw om de synchronisatie met audiobestanden op het apparaat 
opnieuw tot stand te brengen.

Mijn bestand wordt niet afge
speeld in de app.

Om er zeker van te zijn dat PLAY de audio kan afspelen, moet u ervoor zorgen dat het 
bestand:

een muziekbestand is.
een onbeschermd item is en niet auteursrechtelijk beschermd is.
Op uw apparaat gedownload is en niet aan het streamen is.
niet beschadigd is.
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1.
2.

•
•
•

•
•

Probleem Oplossing

Hoogte van audiogeluid is te 
hoog of te laag.

Controleer de instellingen voor niveauregeling. Schakel de Niveauregelaar uit om ervoor 
te zorgen dat u geen ongewenste aanpassingen aan het audiobestand maakt.

Geen merkbare verandering 
in Niveauregeling.

Zorg ervoor dat de Niveauregeling ingeschakeld is. De niveauregeling is alleen van toe-
passing op muziek die op het apparaat gedownload is en via de PLAY-app wordt afge-
speeld.

Hoofdtelefoon maakt geen 
verbinding met Bluetooth.

Selecteer Apparaatinstellingen >  > Standaardinstellingen terugzetten > 
> Bevestigen om uw draadloze hoofdtelefoon te resetten. Hierdoor wordt de taal van 
het spraakmenu gewijzigd en de lijst met gekoppelde apparaten gewist.

Algemene probleemoplos
sing

Zorg ervoor dat u met de meest recente versie van de PLAY-app hebt bijgewerkt.
Controleer of het besturingssysteem van uw telefoon is bijgewerkt met de meest recente 
versie.
Sluit de toepassing en start ze opnieuw.
Door het apparaat uit te schakelen en opnieuw op te starten wordt de cache leegge-
maakt, wat soms de prestaties van de software kan verbeteren.

Er zijn twee manieren om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen:

Alle nummers van het apparaat verwijderen Over > Alle nummers verwijderen
De PDL (Lijst met gekoppelde apparaten) wissen Instellingen > Apparaten vergeten

Productgegevens
System Requirements

Systeemvereisten en compatibiliteit: iOS
iOS: iOS 14 en hoger
iPhone: iPhone 6 en hoger
iPod Touch: 7e generatie

Systeemvereisten en compatibiliteit: Android
Werkt met iedere Android-toepassing die het volgende bevat:

Android Pie 9.0 en hoger
USB Audio Class 1.1-ondersteuning en hoger

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Ondersteunde audioformaten
iOS

FLAC Tot 352 KHz

MP3 32 tot 320 kbps,44,1 kHz,48 kHz
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MP4-audio Audiobestanden met extensie: .mp4, .m4a, .m4p, .m4b

AIFF Audiobestanden met extensie: .aiff, .aif, .aifc

AAC Tot 352 KHz

PCM/WAV Tot 352 KHz

ALAC Tot 384 KHz

Android
FLAC Tot 352 KHz

M4A Tot 352 KHz

MP3 16 tot 320 kbps,44,1 kHz,48 kHz

MKV Tot 352 KHz

PCM/WAV Tot 352 KHz

OGG Vorbis Tot 352 KHz
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