
1 功能操作:

Základní ovládání

Zapnutí a první párování
Pouzdro se sluchátky je před prvním použitím nutné plně nabít.

Vyjměte obě sluchátka z pouzdra. Během pěti sekund zůstane 
jedno ze sluchátek blikat červeně / modře (druhé nebliká). Zapněte 
na telefonu funkci Bluetooth, vyhledejte položku "Intezze B100" a 
vyberte ji pro spárování.  Po úspěšném spárování diody na obou 

sluchátkách zhasnou.

Vypnutí sluchátek
Vložte obě sluchátka zpět do pouzdra nebo podržte obě dotykové 
plochy 3 až 5 sekund.

Opětovné připojení k telefonu
Zapněte funkci Bluetooth na telefonu a po vyjmutí obou sluchátek z 
pouzdra dojde k jejich automatickému opětovnému připojení.

Používání dotykového ovládání

Pauza / Play
Krátkým klepnutím na jednu z dotykových ploch pozastavíte 
nebo opět spustíte přehrávání.

Další skladba
Dvojitým klepnutím na jednu z dotykových ploch během 
přehrávání přepnete na další skladbu.

Předchozí skladba
Trojitým klepnutím na jednu z dotykových ploch během 
přehrávání přepnete na předchozí skladbu.

Přijetí / Ukončení hovoru
U příchozího hovoru / Během probíhajícího hovoru krátce 
klepněte na dotykovou plochu pro jeho přijetí / ukončení.

Odmítnutí hovoru
U příchozího hovoru podržte dotykovou plochu cca 2 

sekundy pro odmítnutí hovoru.

Nabíjení

Nabíjení sluchátek
Vložte obě sluchátka do pouzdra. V případě potřeby se 
zahájí jejich nabíjení (LED na sluchátku pomalu bliká 
červeně a po plném nabití zhasne).

Nabíjení pouzdra
Pomocí kabelu microUSB propojte dobíjecí pouzdro s 
nabíječkou nebo napájeným USB portem. Průběh nabíjení 
indikuje blikající číslice v pouzdře. Po plném nabití zůstane 
svítit údaj "100".

Specifikace

Verze Bluetooth: V5.0
Podporované protokoly: A2DP, AVRCP, HFP, HSP 
Frekvence přenosu: 2.402GHZ~2.480GHz  ISM Band 
Dosah signálu: ＞10M

Často kladené dotazy

Jak obnovit tovární nastavení sluchátek?
Nejsou-li obě sluchátka navzájem správně propojená,
použijte následující postup pro obnovení továrního 
nastavení:

1. Obě sluchátka vyjměte z pouzdra a vypněte 
přidržením dotykových ploch 3-5 sekund.

2. Podržte obě dotykové plochy cca 10 sekund (dokud 
se obě sluchátka krátce nerozblikají).

3. Poté 4x rychle klepněte na obě dotykové plochy. 
Správné provedení je potvrzeno fialovým rozsvícením 
sluchátek cca na 1 sekundu.

4. Vložte obě sluchátka zpět do pouzdra. V telefonu 
odeberte sluchátka ze spárovaných zařízení a znovu 
vyhledejte položku "Intezze B100". Potvrďte nové 
spárování.

Zvuk vychází pouze z jednoho sluchátka.
Obvykle se jedná o chybu připojení sluchátek, kterou 
odstraníte jejich vypnutím, obnovením továrního nastavení a 
opětovným spárováním s telefonem.

Jak poznám úroveň nabití sluchátek v pouzdře?
Pouzdro je vybaveno 5stupňovou indikací nabití sluchátek.
1 aktivní dílek = 0-20 %, 5 aktivních dílků (nebo 5 zhasnutých)
= 100 %. Ukazatel nabití můžete znovu aktivovat vyjmutím a 
navrácením sluchátek do pouzdra.

Dobíjecí pouzdro nenabíjí sluchátka
Pouzdro je nutné nejprve nabít / připojit k nabíječce nebo 
napájenému portu USB pomocí přiloženého kabelu.

Upozornění

1.

2.

3.

Během používání sluchátek prosím sledujte také své 
okolí a hlasitost nikdy příliš nezvyšujte na dlouhou 
dobu, abyste měli přehled o dění kolem sebe a 
nepoškozovali svůj sluch.
Sluchátka nepoužívejte ve vlhkém ani horkém 
prostředí, aby nedošlo k jejich poškození.
Pouzdro musí být spolu se sluchátky před prvním 
použitím plně nabito.

4. Pokud sluchátka více než 2 týdny nepoužíváte, 
pravidelně je v pouzdře dobíjejte.

5. Sluchátka ani pouzdro nikdy nerozebírejte ani 
neupravujte. Hrozila by ztráta záruky.

6. K nabíjení používejte nabíječky DC 5V/1A aby nedošlo 
k poškození baterií.
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