
Automatické zapnutí a párování: Vyjměte obě 
sluchátka z dobíjecího pouzdra. Obě diody blikají 
střídavě modře a červeně. O dvě sekundy později 
ohlásí sluchátka “Power ON, Device connected” pro 
potvrzení vzájemného spárování. Pravé sluchátko se 
identifikuje jako "Pravý kanál" a levé jako "Levý 
kanál". Sluchátka jsou nyní připravena k párování s 
telefonem.

Párování s telefonem: Aktivujte funkci Bluetooth na 
telefonu a v dostupných zařízeních vyhledejte Intezze 
Pebble. Zvolte tuto položku pro spárování. V levém 
sluchátku bude následně potvrzeno spárování 
hlášením “Device connected”.

Předchozí / následující skladba: 2x rychle stiskněte 
tlačítko na levém sluchátku (Předchozí skladba), resp. 
na pravém sluchátku (Následující skladba).

Hlasitost +/-: 3x rychle stiskněte tlačítko na levém 
sluchátku pro snížení hlasitosti, resp. na pravém 
sluchátku pro zvýšení hlasitosti. Hlasitost můžete 
nastavit také přímo na telefonu.
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Vypnutí / Pauza: Jakmile umístíte sluchátka zpět do pouzdra, 
automaticky se odpojí od telefonu a vypnou. Sluchátko 
vypnete také přidržením tlačítka po dobu 3 - 5 s. Vypnutí je 
potvrzeno rozsvícením červené diody na 1 s.
Automatické párování: Po vyjmutí z pouzdra se sluchátka 
automaticky připojí k naposled spárovanému zařízení.

2.  Druhé sluchátko může být stejným způsobem 
spárováno s jiným zařízením.

3.  Pro správnou aktivaci režimu jednoho sluchátka 
musí být během jeho párování druhé sluchátko 
uloženo v pouzdře.

Změny vyhrazeny.

www.intezze.cz

 Sluchátka se nabíjejí automaticky
po vložení do pouzdra. Během 
nabíjení svítí dioda červeně, po 
úplném nabití dioda zhasne.

Pro dobíjení pouzdra použijte 
vstup microUSB na jeho zadní 
straně (obrázek na straně 2).

Diody na pouzdře: 

jejich vzájemné spárování, postupujte následovně:
Vypněte ručně obě sluchátka. Stiskněte tlačítka 
současně na obou sluchátkách a držte je po dobu cca 20 
sekund, dokud dioda nezabliká 3x modře a následně 3x 
střídavě modře a červeně. Nyní tlačítka uvolněte. 
Sluchátka jsou nyní resetována a automaticky se 
vzájemně spárují. Následně mohou být opět vyhledána 
telefonem a spárována.

1. Vyjměte z pouzdra jedno ze sluchátek. Zapněte funkci 
Bluetooth na telefonu a z dostupných zařízení zvolte 
Intezze Pebble pro spárování. Po spárování se ve 
sluchátku ozve hlášení “device connected”.
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Přijetí a ukončení hovoru: Pro přijetí hovoru stiskněte 
tlačítko na pravém sluchátku. Další stisknutí téhož tlačítka 
hovor ukončí.

Aktivace Siri: Stiskněte a držte jedno z tlačítek, dokud se 
neozve hlášení “Dial”. Poté tlačítko uvolněte. Ovládání 
telefonu hlasem je nyní aktivní.
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Při nabíjení pouzdra (pouzdro připojeno k nabíječce) 
svítí dioda vpravo červeně. Po úplném nabití pouzdra se 
rozsvítí zeleně dioda vlevo.

Při nabíjení sluchátek svítí levá dioda na pouzdře zeleně. 
Jakmile jsou sluchátka uvnitř plně nabitá, dioda na 
pouzdře zhasne. 
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1.  Sluchátka nevystavujte nárazům, hrubé síle ani 
pádům do vody.

2.  Nepoužívejte sluchátka v blízkosti magnetů, 
reproduktorů a podobně. 

3.  Nevystavujte sluchátka extrémním teplotám.
4.  Nepoužívejte sluchátka ve zvlášť vlhkém prostředí.

FAQ a řešení potíží

Stav ŘešeníDůvod potíží

Nechte sluchátka nabíjet
cca 1 - 2 h

Opakujte procesPárování neproběhlo správně

Hlas je příliš tichý

Není slyšet
hudbu

Šum během
telefonování

Chybí hlášení po
spárování

Stále svítí červená
dioda

Během nabíjení
nesvítí diody

Ozvěna

Nesprávné usazení sluchátek Upravte pozici sluchátek v uchu

Zařízení  nepodporuje
 přenosy Bluetooth

Použijte zařízení s přenosem
Bluetooth

velká vzdálenost od telefonu
Vyhledejte tišší prostředí /
přibližte se k telefonu

Hlasitost je příliš vysoká /
hlučné prostředí

Hlučné prostředí /

Snižte hlasitost /
vyhledejte tišší prostředí

Pouzdro není nabité nebo
připojené k nabíječce

Zkontrolujte nabití / 
nabíjení pouzdra

Vybitá baterie
Sluchátka se
automaticky
nezapínají 

Baterie je téměř vybitá Nabijte sluchátka

PEBBLE
Návod k obsluze

Dobíjecí
pouzdro

Dobíjecí port

Ukazatele nabíjení

Indikace na sluchátkách
Červená / modrá

Jak sluchátka používat

Upozornění

Režim jednoho sluchátka

Specifikace
Specifikace sluchátek
Druh sluchátek: TWS sluchátka do uší
Verze Bluetooth: Bluetooth 5.0
Protokoly: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1
AVRCP 1.6, SPP 1.2 a PBAP 1.0
Výdrž během telefonování: 4 h 
Výdrž při poslechu hudby: 4 h
Baterie: 3.7 V, >50 mA, Lithium
Nabíjení: 1 - 2 h
Určeno pro teploty: -10 °C až 55 °C
Specifikace dobíjecího pouzdra
Vstup: 5 V, 500 mA
Výstup: 5 V, 200 mA
Kapacita baterie: 450 mAh

Kryt

Sluchátka

Tlačítko
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Poznámka Nabíjení a indikace
V případě, že se po vyjmutí sluchátek z pouzdra nedaří 

Diody na sluchátkách:




