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Sport True Wireless Earbuds
CORE

User Manual
Bezdrôtové slúchadlá ušné adaptéry (S, L)

nabíjací kábel USB Type C Návod na obsluhu

Popis produktu

LED diódy a mikrofón 
Multifunkčné tlačidlo 
Napájacie kontakty (piny)

USB-C vstup pre nabíjanie 
LED diódy nabíjania

1

nabíjacie púzdro
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Nabíjanie

Pokiaľ sa nabíjacie púzdro vybije úplne, prejde do stavu 
hlbokého spánku a nerozsvieti sa, pokiaľ nebude nabíjané 
aspoň po dobu 20 minút.
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• Pred prvým použitím odstráňte ochranné fólie zo slúchadiel 
a obidve slúchadla s púzdrom nabite naplno.

• Abyste predošli akémukoľvek poškodeniu pri 

nabíjaní, používajte len originálny USB-C kábel v 

balení a slúchadla do púzdra vkládajte suché!!!

Ukazovatel stavu batérie púzdra
Úroveň batérie

1 % - 25 %

25 % - 50%

50 % - 75 %

75 % - 100 %

1. Overte si, ktoré slúchadlo je pravé, ktoré ľavé (každé slúchadlo má 
označenie na gumovom háčiku)

2. Vložte slúchadlá do uší a otáčajte pokiaľ nezískate ten správny uhol. 
Háčik je pevný, ale stále dosť flexibilný, nebojte sa ho ohnúť.

3. Uistite sa,  že slúchadlá dostatočne tesní zvukovod.

Zle utesnený zvukovod znižuje účinnosť pasívneho 
odhlučnenia a môže dôjsť k degradácii zvuku.
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Ako slúchadlá nasadiť5

Po plnom nabití slúchadiel ich LED diódy automaticky 
zhasnú.

Uroveň batérie

=
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE6

3s/5s3s/5s

R

• Obidve slúchadlá sa automaticky zapnú, keď ich vyberiete z 
nabíjacieho púzdra. LED diódy sa rozblikajú na zeleno.

• Keď slúchadlá vložíte naspäť do nabíjacieho púzdra,  automaticky 
sa vypnú.

• Slúchadlá je možné zapnúť aj manuálne a 
to podržaním multifunkčného tlačidla asi na 
3sekundy. LED diódy zablikajú na modro.

•  Ak nechcete z nejakého dôvodu slúchadlá 
vrátiť naspäť do púzdra a chcete ich vypnúť 
manuálne, stačí multifunkčné tlačidlo podržať 
na 5 sekúnd. LED diódy 3x zablikajú na 
červeno. 

Poznámka: Pred vypnutím je nutné stopnúť 
prehrávanie hudby.
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Párovanie slúchadiel

• Obidve slúchadlá sa po vybraní z nabíjacieho púzdra 
automaticky zapnú a prejdú do režimu párovania. LED 
diódy blikajú striedavo červenou a modrou farbou.

• Vo vašom mobilnom zariadení 
v nastavení bluetooth vyberte 
zo zoznamu “Intezze CORE“ 

Poznámka: Slúchadlá sa automaticky pripoja k 
zariadeniu, s ktorým boli naposledy spárované. 
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Settings

MY DEVICES

Connected

Hlasový asistent
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Funkcie slúchadiel

Hlasitosť – Zvýšenie/Zníženie 
Volume + : Dlhé stlačenie ľavého 
slúchadla
Volume - :  Dlhé stlačenie pravého 
slúchadla

Zdvihnutie/ položenie hovoru
Vždy jedno stlačenie multifunkčného 
slúchadla

Odmietnutie hovoru
Dvojité stlačenie ľavého slúchadla
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Najprv zastavte prehrávanie hudby a 
potom 3x stlačte ľubovoľné slúchadlo.

Prehrávanie/Pozastavenie 
Rychlý stisk kteréhokoliv sluchátka

Ďalšia skladba
Dvojité stlačenie pravého slúchadla

Predchádzajúca skladba
Dvojité stlačenie ľavého slúchadla

X1 X2
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Napájení DC 5V/500mA

Bluetooth verze: V5.1

Podporované profily A2DP,AVRCP, HFP, HSP

Maximální dosah signálu 10m (ve volném prostoru)

 Doba nabíjení sluchátek 1 hodina 30 minut

Kapacita baterie sluchátek  50mAh

Kapacita baterie pouzdra  650mAh
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Reset slúchadiel

Pokiaľ sa vám nepodarí vytvoriť spojenie medzi dvomi 
slúchadlami alebo medzi slúchadlami a telefónom, skúste 
nasledujúci postup:
Krok 1:  Na vašom mobilnom zariadení v nastavení bluetooth 
vymažte slúchadlá „Intezze CORE“ zo zoznamu.
Krok 2: Zapnite obidve slúchadlá a v režimu párovania 5x 
rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 
Krok 3: Na vašom mobilnom zariadení dajte v nastavení 
hľadať a znovu sa spárujte so slúchadlami „Intezze CORE“.

Stupeň krytí IPX 7

Parametry 5x

Návod na obsluhu
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Upozornenie

1. Aby došlo k prepojeniu napájacích pinov, je dôležité najskôr
odstrániť ochrannú fóliu z pinov na slúchadlách.
2. Pred prvým použitím púzdro spolu so slúchadlami nabite naplno.
3. Pokiaľ slúchadlá dlhšiu dobu nepoužívate, pravidelne ich spolu s 
púzdrom nabíjajte, aby nedošlo k poškodeniu batérií ( skrátenie ich 
životnosti).
4. Nastavenú hlasitosť udržujte na čo najnižšej úrovni. Dlhodobé 
hlasné počúvanie nenávratne poškodzuje sluch!
5. Deti môžu slúchadlá používať len pod dozorom dospelých. Hrozí
prehltnutie drobných častí.
6. Na čistenie používajte len navlhčenú handričku.
7. Nepoužívajte slúchadlá mimo povolený rozsah teplôt -15°C až
+50°C.
8. Púzdro ani slúchadlá nenabíjajte v miestach s nižšou teplotou ako 
0°C.
9. Nenechávajte slúchadlá ani púzdro dlhšiu dobu na priamom 
slnku.
10. Slúchadlá nikdy sami nerozoberajte ani nijak inak neopravujte. 
11. Mriežku zvukovodu udržujte na oboch slúchadlách čistú, aby
nedošlo k degradácii zvuku.
12. Slúchadlá do puzdra vkladajte suché!!!

11 Záručné podmienky

Záruka se nevztahuje na následující situace:

1. Poškodenie spôsobené neautorizovaným zásahom do 
zariadenia.
2. Filtry zanesené ušným mazom ( nemusia byť viditeľné na 
pohľad ) alebo inak znečistené.
3. Vyčistenie je potrebné zveriť autorizovanému servisu a je 
spoplatnené.
4. Slúchadlá s odstránenými filtrami zo zvukovodov.
5. Fyzické poškodenie slúchadiel spôsobené pádom alebo 
nárazom.
6. Poškodenie vyššej moci
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Změny obsahu vyhrazeny
www.intezze.cz / www.intezze.com




