
 
 

ENGLISH - User Manual Mobiparts True Wireless Earbuds 

Pairing: 
1. You can set the Master earbud by taking the earbud out of the charging box and double click 

on the earbud you want to be the Master earbud (before pairing); 
2. Open the Bluetooth section on your Bluetooth device and search for Mobiparts to pair the 

earbuds; 
3. If your Bluetooth device does not detect the earbuds within 5 minutes, the earbuds will be 

switched off automatically; 
4. The Master earbud must be paired with the Bluetooth device first. Thereafter the other 

earbud will automatically pair with the master earbud once switched on; 
5. If only one earbud should connect with your Bluetooth device, close the Bluetooth device an 

repeat the procedure as described at point 1-3; 
6. Once returned to the charging box, the earbuds will be switched off automatically. 

 
Specifications: 

• Model: 103558 

• Bluetooth version: V5.0 

• Battery earbud: 3.7V 50mAh 

• Battery charging box: 3.7V 300mAh 

• Playing time; appr. 6 hours (at 70% volume) 

• Standby time (after pairing); appr. 40 hours 

• Earbud size: 23.5*20.5 mm 

• Charging box size: 39.4*71.8*30.6mm 
 

Charging: 
Click the power button on the box to start/stop charging. The charging will start once the LED light 
starts to blink. Once the charging box is fully charged, the indication light will stop to blink and go 
out. When charging, the amount of blinking lights(1-4) will indicate the progress of the charging. 
Charging totally will take about 1.2 hours.  
 
Earbuds: 
Power: the earbuds will be turned on automatically when taken out of the charging box and off when 
put back in the charging box. The Master earbud can be set by taking one earbud out of the charging 
box and double click on this one. The other earbud will automatically pair when switched on. When 
pairing is successful, the blue light flashes 1 time every 2 seconds. When the battery level is low, the 
light on the earbud will turn red. Maximum charging time for the earbuds is 1.3 hours.  
 
Note: 

• The Mobiparts True Wireless Earbuds are not suitable for wet or humid conditions; 

• Do not disassemble the product by yourself, you might damage the product; 

• Do not use the headset with high volume for a long time to prevent hearing damage; 

• Do not store in or near high temperatures, nearby fire or chemicals. 
  



 
 

NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing Mobiparts True Wireless Earbuds 

Koppelen: 
1. Om  de Master earbud in te stellen neemt u de gewenste earbud uit het bijgeleverde 

laaddoosje (voordat er gepaird wordt) en klikt u 2 keer op deze; 
2. Open de  Bluetooth section op uw Bluetooth toestel en zoek naar de aanduiding Mobiparts 

om de earbuds te kunnen pairen; 
3. Indien de earbuds niet binnen 5 minuten gepaird worden, worden de earbuds uitgeschakeld; 
4. De Master earbud moet als eerste gepaird worden met het gewenste Bluetooth apparaat. 

Daarna wordt de andere earbud automatisch gepaird als men deze uit de meegeleverde 
laaddoos gehaald wordt; 

5. Als er maar 1 van de twee earbuds pairt, graag het Bluetooth apparaat afsluiten en opnieuw 
opstarten. Herhaalt u de stappen 1-3 zoals hierboven beschreven; 

6. Als de earbuds terug in de laaddoos geplaatst worden, worden ze automatisch uitgeschakeld.  
 
Specificaties: 

• Model: 103558 

• Bluetooth versie: V5.0 

• Batterij earbud: 3.7V 50mAh 

• Batterij charging box: 3.7V 300mAh 

• Speeltijd: gemiddeld 6 uur (op 70% volume) 

• Standby tijd (na koppelen): gemiddeld 40 uur 

• Afmeting earbud: 23.5*20.5 mm 

• Afmeting laaddoosje: 39.4*71.8*30.6mm 
 

Laden: 
Druk op de aan/uit knop op de laaddoos om te starten of stoppen met laden. Het laden begint 
automatisch en het LED licht aan de voorkant van de laaddoos begint te knipperen. Als de laaddoos 
volledig is opgeladen, stopt het indicatie LED licht met knipperen. Het aantal LED lichten (1-4) dat 
knippert tijdens het laden geeft de voortgang van het laden aan. Totale laadtijd bedraagt 1.2 uur. 
 
Earbuds: 
De earbuds gaan automatisch aan op het moment dat ze uit de laaddoos worden genomen en uit 
indien deze terug geplaatst worden. De Master earbud kan worden ingesteld door de voorkeurs 
earbud als eerste uit de laaddoos te nemen en hier 2 keer op te klikken. De andere earbud wordt 
daarna automatisch gepaird als deze uit de laaddoos wordt genomen. Wanneer het pairen succesvol 
is, knippert het blauwe indicatielampje iedere 2 seconden. Het indicatielampje gaat rood branden bij 
een laag batterij niveau en wanneer deze weer opgeladen moeten worden. Maximum laadtijd voor 
de earbuds is 1.3 uur 
 
Let op: 

• De Mobiparts True Wireless Earbuds zijn niet geschikt voor gebruik in vochtige 
omstandigheden; 

• Haal het product niet zelf uit elkaar, het kan dan beschadigen; 

• Gebruik de headset niet langdurig op een hoog volume, dit kan gehoorschade opleveren; 

• Niet opslaan in of nabij hoge temperaturen, in de buurt van vuur of chemicaliën 


