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BRAINZ WIRELESS EARBUDS 
INSTRUCTION MANUAL  

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 

RETAIN FOR FUTURE USE 
This is what you need: 

• USB-C Cable (included) 

• Earbuds storage case and earbuds 

• USB adapter (not included) 

• Mobile phone with bluetooth 
 
Product description: 
No more annoying wires getting tangled but wireless earplugs. Lightweight and with a good sound experience, music can be 

listened to for 2 to 3 hours. It will then take an hour to fully charge. The case has a multifunctional purpose because it stores 

and charges the earplugs. 

Connection is via bluetooth and that makes it suitable for almost all bluetooth devices. This product has an excellent good 

price-quality rate and this translates into a high-quality product with a very good sound level quality. 

 
This is how to charge it: 
Put the earplugs in the special made storage case. On the side is an input for a USB-C cable. Connect the considered cable to 

the case. Then connect the cable to a power supply. The earbuds are charging when a red light starts to flash on the other 

side of the storage case. It takes about an hour for the earbuds to fully charge. The red light will stop flashing when the 

earbuds are charged. 

Do not use a charger with a voltage higher than 5 volts. Doing so may cause a short circuit in the box. 

This is how to set it up: 
Make sure the Ear Buds are fully charged. Remove the earplugs from the case. Put the earplugs (right and left) in your ears. 

The earbud makes sound to let you know you can pair/connect with your phone. The earbuds do this every time you take 

them out of the case. On your phone, open the bluetooth menu. Search for a new bluetooth device. The earbuds will appear 

on the screen of your device called "BRAINZ Ear Buds H05". Press the name of the earbuds on your phone to pair. Pairing 

takes about 8 seconds. 

You can now play music through your phone. Tap the side of an Ear Bud once to pause the music. Tap the left Ear Bud 3 times 

to go to the previous song. Tap the right Ear Bud 3 times to go to the next song. If you own a device with iOs support, you can 

long touch an Ear Bud on the side to activate Siri. 

To increase the volume, tap the right earbud twice. To lower the volume, tap the left earbud twice. Press your fingers on 

both earbuds at the same time and hold for 5 seconds to turn off the power of the earbuds. 

When your mobile phones receives an incoming call while listening to music, the music will be interrupted by an incoming-
call sound. To pick up or hang up the phone through the earbuds, tap the right- or left earbud once.  
 
This manual is applicable for item number 38510 and 38511. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  
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BRAINZ DRAADLOZE OORDOPJES 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 
Dit heeft u nodig:  

• USB-C Kabel (meegeleverd) 

• Ear Buds opberg-case 

• USB-adapter (niet meegeleverd) 

• Mobiele telefoon met bluetooth 
 

Productomschrijving: 
Nooit meer vervelende draden die in de knoop raken maar draadloze oordopjes. Licht van gewicht en met een goede 
geluidservaring kan er 2 tot 3 uur genoten worden van muziek. Daarna zal het een uur duren alvorens deze volledig is 
opgeladen. De case heeft een multifunctionele functie omdat hierin de oordopjes worden opgeborgen en opgeladen. 
 
Verbinding gaat via bluetooth en dat maakt deze geschikt voor vrijwel alle bluetooth apparaten. Dit product heeft een 
uitstekend goede prijs-kwaliteitsverhouding en dit vertaalt zich in een hoogwaardig product met een zeer goede 
geluidskwaliteit. 
 
Zo laadt u het op:  

Stop de earbuds in de meegeleverde opberg-case. Aan de zijkant zit een ingang voor een USB-C kabel. Sluit de meegeleverde 

kabel aan de case. Sluit vervolgens de kabel aan een voeding. De Ear Buds laden op als er een rode lamp begint te knipperen 

aan de andere kant van de de opberghoes. Het duurt ongeveer een uur voordat de Ear Buds volledig zijn opgeladen. De rode 

lamp stopt met knipperen als de Ear Buds zijn opgeladen. 

Gebruik geen oplader die een hoger voltage heeft dan5 volt. Als u dit wel doet kan er kortsluiting in de box ontstaan. 

Zo stelt u het in: 

Zorg dat de Ear Buds volledig zijn opgeladen. Haal de Ear Buds uit de case. Doe de Ear Buds in. De Ear Bud maakt geluid om te 

laten weten dat u kunt koppelen met uw telefoon. Dit doen de Ear Buds elke keer als u ze uit de hoes haalt. Op uw telefoon, 

open het bluetooth-menu. Zoek naar een nieuw bluetooth-apparaat. De Ear Buds verschijnen op het scherm van uw 

apparaat genaamd "BRAINZ Ear Buds H05”. Druk op de naam van de Ear Buds op uw telefoon om te koppelen. Het koppelen 

duurt ongeveer 8 seconden.  

U kunt nu muziek afspelen via uw telefoon. Tik 1 keer op de zijkant van een Ear Bud om de muziek te pauzeren. Tik 3 keer op 

de linker Ear Bud om naar het vorige nummer te gaan. Tik 3 keer op de rechter Ear Bud om naar het volgende nummer te 

gaan. Als u in het bezit ben van een apparaat met iOs-ondersteuning, kunt u een Ear Bud lang aanraken op de zijkant om Siri 

te activeren.  

Om het volume harder te zetten moet u 2 keer op de rechter earbud tikken. Om het volume zachter te zetten herhaalt u dit 
voor de linker earbud. Hou de zijkanten van beide earbuds 5 seconden ingedrukt om ze uit te zetten. 
 
Indien uw telefoon een inkomend gesprek ontvangt tijdens het luisteren naar muziek zal de muziek worden onderbroken en 
hoort u via de earbuds uw telefoon overgaan. U kunt door de linker of rechter earbud 1 keer aan te tikken opnemen en 
ophangen. 
 
Deze handleiding is van toepassing op artikelnummers 38510 en 38511. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  


