
STUDIO

Návod k obsluze

Popis produktuObsah balení

 Sluchátka 2 x

Dobíjecí pouzdro

Návod

Micro USB kabel

 Nástavce 3 x 

Specifikace produktu

Multifunkční tlačítko 

LED indikace 

Dobíjecí pouzdro 

BT verze: Bluetooth 5.0
Pohotovostní výdrž: cca 100 h
Výdrž při telefonování: cca 5 h
Výdrž při poslechu hudby: cca 5 h
Doba nabíjení: cca 1 h

Nástavce

Nabíjení

Používejte nabíječky s výstupem max. 5 V / 2 A. 

Používání sluchátek STUDIO Nabíjení a indikace během nabíjení

Před prvním použitím je nutné pouzdro se sluchátky plně nabít.

Nabíjení sluchátek i pouzdra může probíhat současně.

Nabíjení pouzdra

Nabíjení sluchátek

Spárování sluchátek (režim obou sluchátek)

Krok 1: Otevřte nabíjecí pouzdro.

Krok 2: Vyjměte nejprve levé a potom pravé sluchátko 
 

Krok 3: Na telefonu zapněte funkci Bluetooth.

 

Krok 4: Diody na obou sluchátkách zhasnou a sluchátka

LED bliká modře / červeně

“Studio” 

LED nebliká

Studio

Párování (režim jednoho sluchátka)

Krok 1: Vymažte položku „Studio” ze seznamu dříve

Krok 3: Vložte obě sluchátka do pouzdra.  

Krok 4: Z pouzdra vyjměte sluchátko, které chcete používat. 

Krok 2: Vypněte funkci Bluetooth na telefonu.
Bliknutí červeně

Krok 5: Stiskněte a držte MFT tlačítko 4 s. LED dioda

Krok 6: Na telefonu zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte 

položku “Studio”. Zvolte tuto položku pro spárování.

Za 4 s blikání modře / červeně

“Studio” 

Upozornění
Během nabíjení sluchátek musí být dobíjecí pouzdro zavřené.

Při používání obou sluchátek musí být vzdálenost mezi nimi  

maximálně 10 metrů. Při překročení vzdálenosti bude poslech

pravděpodobně přerušovaný.

1. Před prvním použitím je nutné pouzdro se sluchátky plně

nabít.

2. Pokud jsou sluchátka mokrá (po zpocení / opláchnutí)

před dalším použitím je zcela vysušte. Do té doby pouzdro 

se sluchátky nenabíjejte.

3. Odolnost vůči vodě platí pouze pro čistou vodu, pot, vodu 

v bazénech a slanou vodu. V ostatních případech nebude

ochrana sluchátka pravděpodobně dostatečná.

4. Nabíjecí pouzdro vodotěsné není. Nevystavujte jej proto

vodě ani vlhku.

5. Pokud sluchátka více než 2 týdny nepoužíváte, pravidelně

je s pouzdrem nabijte.

6. Sluchátka ani pouzdro nikdy nerozebírejte a neupravujte.

Hrozí ztráta záruky.

UpozorněníMultifunkční tlačítko (MFT)

Stisknout 1x (L / R)

›  play / pauza

Stisknout L 2x rychle

›  hlasitost +

Stisknout L 3x rychle

›  hlasitost –

Stisknout R 2x rychle

›  hlasitost –

Stisknout R 3x rychle

›  hlasitost +

Po nesprávném spárování / odpojení jednoho ze sluchátek:

1. Vypněte obě sluchátka přidržení MFT tlačítek cca 4 s.

2. Následně stiskněte a držte obě tlačítka cca 13 s dokud

nezazní dvojitý tón. Uvolněte obě tlačítka.

3. Vymažte „Studio” ze seznamu spárovaných zařízení na telefonu.

4. Vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth na telefonu.

5. Zapněte obě sluchátka přidržením tlačítek cca 2 sekundy

dokud se neozve "Power On". LED dioda na levém sluchátku

se rozbliká červeně / modře (LED na pravém sluchátku nebliká). 

6. Na telefonu zvolte v seznamu dostupných Bluetooth zařízení

„Studio” pro spárování.

TWS sluchátka

Indikace při používání sluchátek

Indikace na pouzdře

Indikace na sluchátkách

Po vložení sluchátek do pouzdra:

Červená LED = sluchátko je nabíjeno

Modrá / vypnutá LED = sluchátko je plně nabité

Indikace nabíjení pouzdra

Indikace nabíjení sluchátek (L / R)

LED dioda na sluchátku

Změny obsahu vyhrazeny.

www.intezze.com

Reset sluchátek

Během nabíjení pouzdra svítí dioda uprostřed červeně.

Po plném nabití sluchátek se dioda rozsvítí modře.

Během nabíjení sluchátek svítí na pouzdře příslušná dioda (L / R)

červeně. Po plném nabití sluchátka příslušná dioda zhasne.

Po otevření / zavření pouzdra informuje prostřední dioda

na pouzdře o zbývající energii pouzdra. Modrá dioda = 100 - 30 %,

červená = méně než 30 %, blikající červená = pouzdro téměř vybité.

Červená dioda vlevo / vpravo znamená, že je dané sluchátko právě

nabíjeno. Jakmile dioda zhasne, je příslušné sluchátko nabité.

z pouzdra. Po pěti sekundách se dioda na levém

sluchátku rozbliká střídavě modře a červeně. Pravé

sluchátko nebliká ani nesvítí.

V dostupných zařízeních zvolte „Studio”, a po

spárování se v levém sluchátku ozve „Connected”.

je možné začít používat.

Pro přepnutí skladby podržte MFT tlačítko cca 3 sekundy,

dokud se neozve tón. Levé tlačítko = předchozí skladba,

pravé tlačítko = následující skladba.

Pro aktivaci hlasového asistenta podržte jedno z tlačítek

cca 1 sekundu.

spárovaných zařízení (pokud byla spárována).

Následně sluchátko vypněte pomocí přidržení MFT tlačítka

(protože po vyjmutí z pouzdra se sluchátko automaticky

zapne). Dioda blikne červeně a ozve se „Power Off”. 

se rozbliká červeně / modře a ozve se hlášení „Pairing”.
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