
EN 
 

BRAINZ CAR CHARGER & EARBUD 
INSTRUCTION MANUAL  

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 

RETAIN FOR FUTURE USE 
 
This is what you need: 

 Phone with bluetooth 

 USB Cable (optional) 
 
 
 
Product description: 
Call hands-free or make a private call without co-drivers listening in? Or enjoy listening to your own music during a long 
drive. This car Ear Bud with USB charger is multifunctional. Use the Ear Bud, charge (or store) it in the charger and use the 
extra USB connection to charge your phone at the same time!  
 
 
This is how you set it up: 
Plug the car charger including the Ear Bud into the correct socket in your car. A blue light lights up as the charger. Remove 
the Ear Bud from the charger. Press and hold the soft touch side of the Ear Bud for 2 seconds. A sound is now coming from 
the Ear Bud. Now you can pair your device to the Ear Bud. He gives another sound if this is successful. Now you can make 
hands-free calls and listen to music via the Ear Bud. 
 
The music is paused with 1 tap on the side of the Ear Bud. In the same way, the music resumes. Do you want to skip a song? 
Then tap the side 3 times in quick succession. You can also take and hang up phone calls by tapping once on the side of the 
Ear Bud. 
 
You can also charge your phone through the USB-car adapter in which the Ear Bud too chargers. 
You need to use your own telephone charging cable to be able to use this. 

 
 
This manual is applicable for item number 38508. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  



NL 
 

BRAINZ AUTO OPLADER & EARBUD 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 
Dit heeft u nodig:  

 Telefoon met bluetooth 

 USB kabel (optioneel) 
 

 
 
 
Productomschrijving: 
Handsfree bellen of toch een privé telefoontje voeren zonder dat bijrijders kunnen meeluisteren? Of lekker naar je eigen 
muziek luisteren tijdens een lange rit. Deze auto Ear Bud met USB-lader is multifunctioneel. Gebruik de Ear Bud, laad - (of 
berg) deze op in de lader en gebruik de extra USB aansluiting om tegelijkertijd je telefoon op te laden! 
 
 
Zo stelt u het in:  
Stop de auto-oplader inclusief de Ear Bud in de juiste ingang in uw auto. Er begint een blauw licht te branden als de oplader. 
Haal de Ear Bud uit de lader. Houdt de soft touch zijkant van de Ear Bud 2 seconden ingedrukt. Er komt nu een geluid uit de 
Ear Bud. Nu kunt u uw apparaat aan de Ear Bud koppelen. Hij geeft nog een geluid als dit gelukt is. Nu kunt u handsfree 
bellen en muziek luisteren via de Ear Bud. 

 
Met 1 tik op de zijkant van de Ear Bud wordt de muziek gepauzeerd. Op dezelfde manier wordt de muziek weer hervat. Wilt u 

een nummer overslaan? Tik dan 3 keer kort achter elkaar op de zijkant. Ook kunt u telefoongesprekken opnemen en 

ophangen door 1 keer kort te tikken op de zijkant van de Ear Bud. 

 
 
 
 
Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38508. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  


