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Vox  55 Bluetooth Slúchadlá 
TLL511321 

Užívateľský manuál



Technické špecifikácie
Verzia Bluetooth: v4.2
Bezdrôtový dosah: 10 m
Frekvencia: 2.4 GHz, Class 2
Podporované profily: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, AVDTP 1.3, 
HFP
Viacbodová technológia: párovanie a udržiavanie 
spojenia s dvoma telefónmi, príjem hovorov z oboch 
telefónov
Frekvenčný rozsah mikrofónu: 100 Hz ~ 10 KHz 
Citlivosť mikrofónu: -44dBm
Mikrofón: 10 mm
Doba hovoru: približne 7 hodín
Pohotovostná doba: až do 120 hodín
Doba nabíjania: 2 hodiny
Nabíjací konektor: mikro USB
Vlastnosti: hlasové výstrahy, iOS monitor stavu batérie 
Názov pre párovanie Bluetooth: Tellur Vox 55 
Rozmery výrobku: 54 x 18 x 23.5 mm
Hmotnosť výrobku: 11 g

Rýchle spustenie
Slúchadlá obsahujú nasledujúce komponenty v závislosti 
na konkrétnom modeli:
1. Kontrolka LED (červená, zelená alebo modrá)
2. Tlačidlo MFB (s logom telefónu alebo 
napájania) / prepínač
3. Tlačidlo hlasitosti obsahuje "+" a "-" (niektoré 
slúchadlá to nepodporujú)
4. Konektor pre nabíjanie



5. Úchytku za ucho
6. Mikrofón
7. Slúchadlo

Pred použitím slúchadlá nabite. Detaily o nabíjaní nájdete 
v sekcii Nabíjačka a batéria tohto manuálu. Pre 
spárovanie vyberte kompatibilný mobilný telefón alebo 
iné Bluetooth zariadenie. Detaily o párovaní nájdete v 
sekcii Základné operácie.

Rady: Slúchadlá neskladujte v blízkosti platobných kariet 
alebo iných magnetických úložísk, hrozí nebezpečenstvo 
ich zmazania.

Základné funkcie
(Poznámka: krátke stlačenie = jedno stlačenie tlačidla; 
dvojité stlačenie = dve stlačenia tlačidla rýchlo za sebou; 
dlhé stlačenie = stlačenie a podržanie tlačidla na dlhšiu 
dobu ako je 1 sekunda.)
Zapnutie a párovanie:
1.  Vo vypnutom stave dlho stlačte a podržte tlačidlo 
MFB až začne blikať modrá alebo červená kontrolka a 
potom tlačidlo uvoľnite (ozve sa bzučiak alebo hlas) a 
slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.
2.  Vo vypnutom stave stlačte tlačidlo MFB až uvidíte 
blikať modrú kontrolku alebo budete počuť oznámenie 
"Zapnuté, párovanie (" Power on, Pairing ") a slúchadlá 
automaticky vstúpia do režimu párovania.
3.  Vo vypnutom stave podržte na 3 sekundy tlačidlo 
MFB a tým slúchadlá zapnete. Červená a modrá kontrolka



synchrónne 3krát zabliká a súčasne slúchadlá hlasovo 
oznámia "Zapnuté" ( "Power On"). Potom červená a 
modrá kontrolka striedavo zabliká a ozve sa oznámenie 
"Párovanie" ( "Pairing").
4. Keď sú slúchadlá vypnuté, prepínač prepnite do hornej 
polohy a slúchadlá zapnite. Zo slúchadiel budete počuť 
hlasové oznámenie "Zapnuté" ( "Power on") a slúchadlá 
automaticky vstúpia do režimu párovania. Kontrolka začne 
striedavo blikať na červeno a modro. Pokiaľ nedôjde ku 
spárovaniu, slúchadlá sa po 180 sekundách automaticky 
vypnú. Spolu s vypršaním časového limitu sa po 
automatickom vypnutí na 2 sekundy rozsvieti červená 
kontrolka a slúchadlá hlasom oznámia "Vypnutie" ( "Shut 
down").
Pripojenie: na svojom mobilnom telefóne zapnite 
Bluetooth a v zozname Bluetooth vyhľadajte názov 
slúchadiel: "Tellur Vox 55". Zvoľte Tellur Vox 55 a zadajte 
heslo 0000, ak je vyžadované; (Ak Váš telefón používa 
Bluetooth vo verzii V2.1 alebo novší, nie je potrebné 
zadávať heslo), pre úspešné pripojenie vyberte služby 
slúchadiel.
Prijatie hovoru: pre prijatie hovoru sú niektoré slúchadlá 
vybavené tónom / vibráciami / zvukom bzučiaka / 
hlasovou výzvou / oznámením volajúceho čísla. Keď 
počujete zvuk bzučiaka, krátko stlačte tlačidlo MFB a 
vstúpte do hlasového režimu.
Odmietnutie hovoru: pri prichádzajúcom hovore dvojitým 
stlačením alebo dlhým stlačením tlačidla MFB / Hlasitosti 
+ / Hlasitosti- a jeho uvoľnením v okamihu, keď počujete
bzučiak / hlasovú výzvu, bude prichádzajúci hovor 
slúchadlami odmietnutý.
Ukončenie hovoru: počas hovoru krátko stlačte tlačidlo 
MFB a tým hovor ukončíte.



Ovládanie hlasitosti: ak sú Vaše slúchadlá vybavené 
ovládaním hlasitosti, tak počas hovoru tlačidlom Volume+ 
hlasitosť zosilníte a tlačidlom VOLUME- hlasitosť znížite. 
Prepnutie hovoru: pokiaľ bol hovor prijatý pomocou 
slúchadiel, dvakrát alebo dlho stlačte tlačidlo MFB a hovor 
preneste do mobilného telefónu. Opakovaním tohto 
postupu sa hovor vráti do Bluetooth slúchadiel. 
Vytáčanie posledného volaného čísla: v pohotovostnom 
režime dlho alebo dvakrát krátko stlačte tlačidlo MFB. 
Posledné volané číslo bude vytočené.
Hlasové vytáčanie: aby ste aktivovali hlasovú voľbu 
povolenú hlasovým ovládaním, v pohotovostnom režime 
dvakrát stlačte tlačidlo MFB. Pre zrušenie hlasového 
vytáčania opäť dvakrát stlačte tlačidlo MFB. (Táto služba 
musí byť podporovaná mobilným telefónom).

Funkcia viacbodovej prevádzky:
1.  Slúchadlá spárujte s telefónom A, potom slúchadlá 
vypnite. Slúchadlá zapnite a spárujte ich s telefónom B a 
opäť slúchadlá vypnite. Nakoniec slúchadlá zapnite a bez 
toho, aby bolo nutné vstúpiť do režimu párovania, sa 
slúchadlá automaticky pripoja ako k telefónu A, tak aj k 
telefónu B. Teraz môžete prijímať ako hovory z telefónu A, 
aj hovory z telefónu B. (Niektoré slúchadlá túto funkciu 
nepodporujú)
2.  Slúchadlá spárujte s telefónom A, vypnite funkciu 
Bluetooth na telefóne A a súčasne vypnite slúchadlá. 
Slúchadlá zapnite a spárujte ich s telefónom B. Zapnite 
funkciu Bluetooth na telefóne A. Telefón A sa automaticky 
pripojí ku slúchadlám. (Telefón by mal podporovať funkciu 
automatického návratu)



Konferenčný hovor s viacerými účastníkmi:
1. Ak vám počas hovoru A zavolá ďalší účastník - hovor 
B; potom jedným stlačením tlačidla MFB ukončíte 
hovor A a prijmete hovor B; dlhým stlačením na 3 
sekundy tlačidla MFB odmietnete hovor B a 
pokračujete v hovore A, ak nechcete prijať hovor B. Ak 
telefonujete a prichádza ďalší hovor, dvakrát stlačte 
tlačidlo MFB, prijmete obidva hovory v dvojsmernej 
komunikácii. Dlhým stlačením na 1 sekundu tlačidla 
MFB pridržte aktuálny hovor A a prijmete hovor B.
(Niektoré slúchadlá túto funkciu nepodporujú).

Obnovenie továrenského nastavenia slúchadiel:
1. V režime párovania, kedy svieti modrá kontrolka alebo 
kedy striedavo bliká červená a modrá kontrolka, na 2 
sekundy stlačte tlačidlo MFB a potom ho uvoľnite. Modrá 
a červená kontrolka budú blikať súčasne.
2. Pri nabíjaní slúchadiel stlačte tlačidlo hlasitosti+ alebo 
hlasitosti- až modrá kontrolka trikrát zabliká.
3. Pri nabíjaní slúchadiel stlačte tlačidlo MFB až modrá 
alebo červená kontrolka začne blikať.
4. Slúchadlá pripojte k nabíjačke a stlačte tlačidlo MFB a 
súčasne tlačidlo hlasitosť- na 3 sekundy až fialová 
kontrolka raz blikne. (Niektoré slúchadlá túto funkciu 
nepodporujú).
5. Pri nabíjaní slúchadiel stlačte tlačidlo MFB na 5 až 10 
sekúnd. Kontrolka trikrát blikne na červeno a dôjde
k obnoveniu továrenského nastavenia slúchadiel.



Vypnutie: 
1.  Ak sú slúchadlá zapnuté, dlho stlačte tlačidlo MFB až 
modrá alebo červená kontrolka súčasne blikne (so zvukom 
bzučiaka alebo hlasovou výzvou). Potom sa slúchadlá 
vypnú.
2.  Ak sú slúchadlá v akomkoľvek režime, zatlačte prepínač 
dole, kontrolka sa na 2 sekundy rozsvieti červeno, potom 
zhasne a ozve sa oznámenie "Power off" (Vypnuté).
3.  Ak sú slúchadlá v akomkoľvek režime, na 5 sekúnd dlho 
stlačte tlačidlo MFB, kontrolka sa na 2 sekundy rozsvieti 
červeno, potom zhasne a ozve sa oznámenie "Power 
off" (Vypnuté).

Upozornenie na stratu signálu: Ak sa dostanete mimo 
signál Bluetooth, zaznie hlasová výzva "Disconnected" 
(Odpojené), nasledované oznámením 
"Pairing" (Párovanie) a slúchadlá automaticky vstúpia do 
režimu párovania.
(Niektoré slúchadlá túto funkciu podporujú).

Automatická obnova pripojenia: Po zapnutí sa 
slúchadlá pokúsia obnoviť pripojenie k naposledy 
pripojenému mobilnému telefónu. (Niektoré slúchadlá 
túto funkciu nepodporujú).



Nabíjačka a batéria
Pred použitím iného ako dodaného nabíjacieho adaptéra 
pre nabíjanie slúchadiel skontrolujte, či spĺňa odporúčané 
parametre. Doporučené výstupné napätie: DC 5 V + / - 
0,25 V a odporúčaný výstupný prúd 100 až 500 mA. Vyššie 
napätie ako odporúčané môže poškodiť slúchadlá. 
Slúchadlá sú vybavené zabudovanou batériou, ktorú 
nemožno vymeniť. Batériu sa nepokúšajte zo slúchadiel 
vyňať; ak tak urobíte, môžete slúchadlá poškodiť. Ak 
slúchadlá nebudete používať po dlhú dobu, uložte ich na 
suché, dobre vetrané miesto a každé dva mesiace ich 
dobite.

1. Ak kontrolka bliká na červeno, je batéria vybitá. Ak aj 
napriek tomu budete slúchadlá používať, môžu sa 
automaticky vypnúť. Pre nabitie slúchadiel pripojte kábel 
od nabíjačky k nabíjaciemu konektoru slúchadiel.
2.  Nabíjačku pripojte do zásuvky rozvodu elektrickej 
energie.
3.  Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno.
Ak sa slúchadlá nenabíjajú, odpojte nabíjačku od zásuvky 
rozvodu elektrickej energie a potom ju opäť pripojte. 
Slúchadlá sa nabijú na plnú kapacitu približne za 2,5 
hodiny. Po plnom nabití zhasne červená kontrolka a 
rozsvieti sa modrá kontrolka. Teraz môžete odpojiť 
nabíjačku od rozvodu elektrickej energie a slúchadlá od 
nabíjačky.
4. Plne nabitá batéria umožňuje až 7 hodín hovoru alebo 
môže byť až 120 hodín v pohotovostnom režime. Skutočná 
doba hovoru a doba pohotovostného režimu môže závisieť 
na použitom mobilnom telefóne, na nastavení, od použitej 
metódy a na okolitých vplyvoch.



Riešenie problémov
Popis problému Príčina Riešenie 

Slúchadlá sa nedajú
zapnúť

Batéria je vybitá.
1. Doba podržania 
tlačidla MFB bola príliš 
krátka.

Použite nabíjací adaptér
a batériu nabite. 
1. Tlačidlo MFB stlačte 
na dlhšiu dobu.

2. Prepínač nie je v 
správnej polohe. 

2. Posuňte prepínač do
správnej polohy.

Nabíjanie zlyhalo Konektor napájania nie je
správne zasunutý.

Konektor odpojte a znovu 
pripojte.

Slúchadlá sa nedajú 
vypnúť

Vnútorný program 
slúchadiel zaznamenal 
chybu z dôvodu 
chybného príkazu.

Sluchadlá nabite a 
resetujte. 

Slúchadlá sa nedajú 
nájsť, alebo 
zlyhalo párovanie

Sluchadlá nie sú
v režime párovania. 

Slúchadlá prepnite do 
režimu párovania.

Bluetooth na mobilnom 
telefóne hlási chybu

Reštartujte telefón a 
opakujte párovanie.



Informácie o likvidácii a recyklácii

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na Vašom výrobku, 
literatúre alebo obale Vám pripomína, že všetky elektronické 
výrobky a batérie na konci svojej životnosti musia byť separované 
na zberných miestach; nesmú sa vyhadzovať do zmiešaného 
odpadu s odpadkami z domácností. Je na zodpovednosti 
koncového užívateľa, ako likviduje použité zariadenia, využitím 
zberných nádob pre zber použitých elektrických a elektronických 
zariadení a batérií v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami. 
Správny zber a recyklácia Vášho zariadenia napomáha, aby bol 
elektronický a elektrický odpad recyklovaný spôsobom, ktorý šetrí 
cenné materiály, chráni ľudské zdravie a životné prostredie, 
zabraňuje nesprávnej manipulácii, náhodnému poškodeniu alebo 
nesprávnej recyklácii na konci životnosti výrobku.
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