
URGOODS
Goede producten voor een betere prijs



              Gebruikershandleiding

1. Voorwoord

Dit product is een eenvoudige, stijlvolle zakelijke in-ear draadloze 
oortelefoon, met ingebouwde CSR-chipset; het brengt je HD-
gesprekken en muziek, en een batterijduur van 24 uur maakt je 
leven eenvoudig en gemakkelijk. Het is belangrijk op te letten dat de 
Bluetooth-verbinding kan worden onderbroken door muurafscheiding 
of andere elektronische interferentie of door afstand. Lees de 
instructies voordat u het gebruikt, om ervoor te zorgen dat u het op 
de juiste en veilige manier gebruikt en het in goede staat houdt



2. Instructies

(1) Sleutelfuncties:
1. Oortelefoon
2. Volumetoets
3. Aan / uit-schakelaar
4. Toets voor telefoon beantwoorden 

/ beëindigen
5. Rubberen oordopjes
6. Oorhaak
7. Mic

1) Aan / uit-toets (nr. 3 zoals afgebeeld)
Druk omhoog om in te schakelen, druk omlaag om uit te
schakelen 



2)  Volumetoets (nr. 2 zoals afgebeeld)
Druk kort op de "volume +" - toets om het volume hoger te zetten; 
Houd de "volume +" - toets ingedrukt om naar het volgende 
nummer te gaan;
Druk kort op de "volume -" toets om het volume lager te zetten; 
Houd de "volume -" toets ingedrukt om naar het laatste nummer 
te gaan. (Opmerking: Houd terwijl de rode en blauwe indicator 
afwisselend knipperen, beide "volume +" en "volume -" voor 6s 
tegelijkertijd om Bluetooth te rsetten)

3) Toets voor telefoon beantwoorden / beëindigen (nr. 4 zoals 
afgebeeld)

A. Terwijl het gesprek binnenkomt, één keer drukken om het gesprek
te beantwoorden; druk lang om de oproep te weigeren. 
Dubbelklik tijdens het gesprek met de hand op te heropenen.

B. Eén keer drukken tijdens het afspelen van muziek om muziek af 
te spelen of te. pauzeren;



    Dubbelklik om het laatste nummer in het adresboek opnieuw te 
    kiezen. Houd lang ingedrukt om de stemassistent van Sid wakker
    te maken.

3. kosten:

1) De oortelefoon is voorzien van een ingebouwde lithium-
    ion-polymeerbatterij ongeveer 3 uur voor volledig opladen. 

    (Laadspanning 5V, stroom 0.5A-2A)
2) De indicator wordt lang rood tijdens het opladen; wordt blauw

terwijl hij vol is gratis.
3) Stop ermee tijdens het opladen.

4. koppeling:



1) Schakel de oortelefoon in, de LED-indicator knippert afwisselend 
blauw en rood, ga naar de koppelingsmodus.

2) Schakel de Bluetooth-functie in uw apparaat in en zoek 
URGOODS in de zoeklijst.
iPhone: Instelling> Bluetooth> Activeren
Android-telefoons: Instelling> Bluetooth> Nieuwe apparaten 
zoeken
(Opmerking: verschillende apparaten hebben mogelijk een 
andere Bluetooth-instelling)

3) Verbind URGOODS. Na aansluiting dooft de LED-indicator. Na 
een succesvolle koppeling gaat de LED-indicator uit.

4) Verbinding met twee apparaten:
Een URGOODS kan worden verbonden met twee smartphones.
Na verbonden met telefoon A, zet URGOODS en de Bluetooth 
van Telefoon A uit. Start vervolgens URGOODS opnieuw op en 
koppel met telefoon B; En schakel vervolgens de Bluetooth van 



     telefoon A weer in en selecteer "URGOODS" in het menu.  
     (Hoewel de oortelefoon verbinding kan maken met twee elefoon)

5. instructies voor gebruik:

1) In- / uitschakelen: omhoog drukken om in te schakelen, omlaag 
drukken om uit te schakelen.

2) Een oproep beantwoorden / beëindigen: Druk kort op de toets 
voor beantwoorden / beëindigen van de telefoon om de oproep te
beantwoorden, dubbelklik om op te hangen.

3) Bellen / gebeld worden: Wanneer u een oproep plaatst of 
beantwoordt, wordt het geluid automatisch naar de oortelefoon
verzonden.

4) Weiger een oproep: Terwijl de oproep binnenkomt, houdt u de 
toets voor beantwoorden / beëindigen van de telefoon ingedrukt



    om de oproep te weigeren
5) Volumeregeling: druk op de volumetoets, klik om het volume 

hoger of lager te zette 
6) Laad op tijd wanneer u "batterij bijna leeg" hoort.

6. specificaties
1) Bluetooth-versie: CSR V5.0
2) Ondersteuningsprofiel: oortelefoon, HFP, A2DP, AVRCP
3) Talking Time: ongeveer 24 uur
4) Standby-tijd: ongeveer 60 dagen
5) Oplaadtijd: 2-3 uur
6) Muziek speeltijd: 20 uur
7) Draadloos bereik: 10m
8) Vorig nummer, volgend nummer.
9) Weergave batterijstatus zowel op iOS- als Android-apparaten. 



10) Ondersteuning van multipunt met 2 apparaten.
11) Werktemperatuur: -10 ° C - 60 ° C

7. gemeenschappelijk probleem

1) Een bijna lege batterij zal de verbinding verbreken. Laad het op 
tijd op.

2) Als het inschakelen van de oortelefoon niet lukt, probeer deze
dan eerst op te laden en probeer vervolgens opnieuw in te 
schakelen.

3) Als de batterij leeg is of de oortelefoon lange tijd niet wordt 
gebruikt. Dat is misschien een paar minuten geen indicator tijdens
het opladen, maar de indicator wordt na een paar minuten rood.

4) Geen geluid in oortelefoon.
-Zorg ervoor dat de oortelefoon is ingeschakeld.
-Zorg ervoor dat de oortelefoon met succes verbinding heeft



    gemaakt met de telefoon.
-Zorg ervoor dat de oortelefoon en de telefoon zich binnen 10 
meter bevinden.
-Zorg ervoor dat "URGOODS" is geselecteerd in de zoeklijst.
-Zorg ervoor dat uw telefoon zich binnen een sterk genoeg
signaalbereik bevindt en zonder externe interferentie.
-Om te controleren of uw telefoon is verbonden met een ander 
Bluetooth-apparaat.

5) Bluetooth-oortelefoon kan niet worden doorzocht.
-Zorg ervoor dat de oortelefoon de status invoert en klaar is om te 
worden doorzocht.
-Mogelijk is er een programmafout veroorzaakt tussen de telefoon
en Bluetooth. Start het apparaat opnieuw op (Bluetooth resetten: 
Terwijl de rode en blauwe indicator afwisselend knipperen, houdt 
u tegelijkertijd zowel "volume +" als "volume -" 6 seconden 
ingedrukt om Bluetooth te resetten) of neemt u contact op met de



    fabrikant om te repareren.
6) Geen geluid tijdens het bellen.

-Zorg ervoor dat URGOODS met succes met de telefoon is
verbonden.
-Om te controleren of uw telefoon verbinding heeft gemaakt met 
andere Bluetooth-apparaten.

7) Als de oorhaak uit de oortelefoon valt, plaats hem dan terug en 
ga door met gebruiken.

8. Aandachtspunten

-Het gebruik van niet-originele accessoires kan leiden tot slechte
prestaties, schade aan het lichaam, kortsluiting en garantiefalen.
-Het  demonteren  van  uw  oortelefoon  kan  de  oortelefoon
beschadigen en waardoor garantiefout ontstaat.
-Gebruik uw oortelefoon niet in een stoffige omgeving.



     -Gebruik een schone, zachte en droge doek om uw oortelefoon 
     schoon te maken.
     -Bewaar de oortelefoon in de originele verpakking wanneer niet 
     in gebruik.
     -Laat uw kinderen niet spelen met de oortelefoon. Ze kunnen pijn 
     doen zichzelf of de oortelefoon beschadigen.
     -Plaats de oortelefoon anders niet in warme of koude  
     omgevingen de oortelefoon is mogelijk tijdelijk onbruikbaar.



URGOODS

English



                      User Guide

1. Brief introduction

This product is a simple stylish business in-ear wireless earphone,
with builtin CSR chipset; it brings you HD calls and music, and 24
hours battery life, makes your life simple and convenient.
It is attention-needed that the Bluetooth connection may be
interrupted by wall partition or other electronic interference or
distance excess. Please read over the instructions before using, to
make sure to use it in right and safe way and keep it in good
condition

2. Instructions



(1) Key Function:
1. Earphone body
2. Volume key
3. Power switch
4. Telephone answer/end key
5. Rubber ear buds
6. Ear hook
7. Mic

1) Power key (No.3 as shown) Push up to turn on, push down to 
    turn off
2) Volume key (No. 2 as shown) Short press "volume +”key to turn 
    volume up; Press and hold the "volume +“key to skip to next 
    track;
    Short press "volume -“key to turn volume down; Press and hold
    the "volume -“key to skip to last track. (Note: While the red and



    blue indicator flashing alternately, press and hold both of the
    "volume +”and "volume -”for 6s at the same time to reset
    Bluetooth)
3) Telephone answer/end key (No.4 as shown)
A. While call comes, single press to answer call; long press to 
     reject call. While in the call, double press to hand call up.
B. While music playing, single press for music play or pause; 
     Double click to redial the last number in address book. L ong 
     press to wake up Siri voice assistant.

3. Charge:

1) The earphone is with a built-in lithium-ion polymer battery, needs
    about 3 hours for full charge at the first time. (Charging voltage
    5V, current 0.5A~2A)



2) The indicator turns long red while charging; turns blue while full
    of charge.
3) Please stop using it while charging.

4. Pairing:

1) Turn on the earphone, LED indicator flashes blue and red
    alternately, enter pairing mode.
2) turn on the Bluetooth function in your device and search
    URGOODS in the searching list.
    iPhone: Setting > Bluetooth > Activate
    Android Phones: Setting > Bluetooth > Search new devices
    (Note: Different devices might have different setting of Bluetooth)
3) Connect URGOODS. After connected, the LED indicator out.
    After paired successfully, Led indicator turns off.



4) Two-device connection:
    A URGOODS can be connected with two smartphones. After
    connected with Phone A, turn URGOODS and the Bluetooth of
    Phone A off. Then re-start URGOODS and pair with Phone B; And
    then turn on the Bluetooth of Phone A again and   
    select“URGOODS in the menu. (Although the earphone can 
    connect with two phones, just can play music for one of phones.)

5. Instructions for use:

1) Power on / off: Push up to power on, push down to power off.
2) Answer/end a call: Short press the telephone answer/end key to
    answer call, double click to hang up.
3) Make/take a call:
    When you make or take a call, the sound will be transmitted to



    earphone automatically.
4) Reject a call:
    While call comes, press and hold the telephone answer/end
    key to reject call.
5) Volume control: press the volume key, click to volume up or down.
6) Please charge in time when you hear "attery low" .

6. Specifications
1) Bluetooth version: CSR V5.0
2) Support profile: Earphone, HFP, A2DP, AVRCP
3) Talking Time: About 24 hours
4) Standby Time: About 60 days
5) Charging Time: 2-3 hours
6) Music Play Time: 20 hours
7) Wireless Range: 10m



8) Previous song, next song.
9) Battey Status dslay both on ios and Android devices.
10) Support Multi- -point with 2 device.
11) Working Temperature: -10°C~ 60°C

7. Common problem

1) Low battery will cause disconnection. Please charge it in time.
2) If the earphone turn on fails, please try charging it first and then
    try to turn on again.
3) If the battery runs out or the earphone out of use for a long time.  
    That might be no indicator for some minutes while charging, but 
    indicator will turn red after few minutes.
4) No sound in earphone.
    --Make sure the earphone is turned on.



    --Make sure the earphone has connected with phone successfully.
    --Make sure the earphone and the phone are within 10m.
    --Make sure“URGOODS”was selected in searching list.
    --Make sure your phone is within a strong enough signal range 
    and without external interference.
    --To check whether your phone is connected with another 
    Bluetooth device.
5) Bluetooth earphone cannot be searched.
    --Ensure that the earphone enters the status and ready to be
    searched.
    --There might be a program error caused between phone and
    Bluetooth. Please restart the device (Reset Bluetooth: While the  
    red and blue indicator flashing alternately, press and hold both of 
    the "volume +”and "volume”for 6s at the same time to reset
    Bluetooth) or contact the manufacturer to repair.



6) No sound while calling.
    --Ensure URGOODS was connected with phone successfully.
    --To check whether your phone has connected with other 
    Bluetooth devices.
7) If the ear hook drops from earphone, please put it back and
    continue to use.

8. Points for attention

      --Using non-original accessories may cause low performance,
      body damage, short circuit and warranty failure.
      --Disassembling your earphone may damage the earphone and
      causing warranty failure.
      -- Don' t use your earphone in dusty environment.
      -- Please use a clean, soft and dry cloth to clean your earphone.



    -- Keeping place the earphone in the original package when not
    in use.
    -- Don' t let your children play with the earphone. They may hurt
    themselves or damage the earphone.
    --Don' t place the earphone in hot or cold environments, otherwise
    the earphone may be temporarily unusable.


