Technická specifikace
Verze Bluetooth: v4.2
Bezdrátový dosah: 10 m
Frekvence: 2.4 GHz, Class 2
Podporované profily: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, AVDTP 1.3,
HFP
Vícebodová technologie: párování a udržování spojení se
dvěma telefony, příjem hovorů z obou telefonů
Frekvenční rozsah mikrofonu: 100 Hz ～10 KHz
Citlivost mikrofonu: -44dBm
Mikrofon: 10 mm
Doba hovoru: přibližně 7 hodin
Pohotovostní doba: až do 120 hodin
Doba nabíjení: 7 hodin
Nabíjecí konektor: mikro USB
Vlastnosti: hlasové výstrahy, iOS monitor stavu baterie
Název pro párování Bluetooth: Tellur Vox 55
Rozměry výrobku: 54 x 18 x 23.5 mm
Hmotnost výrobku: 11 g
Rychlé spuštění
Sluchátka obsahují následující součásti v závislosti na
konkrétním modelu:
1. Kontrolka LED (červená, zelená nebo modrá)
2. Tlačítko MFB (s logem telefonu nebo napájení) /
přepínač
3. Tlačítko hlasitosti obsahuje “+” a “–“ (některá
sluchátka to nepodporují)
4. Konektor pro nabíjení

5. Úchytku za ucho
6. Mikrofon
7. Sluchátko
Před použitím sluchátka nabijte. Detaily o nabíjení
naleznete v sekci Nabíječka a baterie tohoto manuálu.
Pro spárování vyberte kompatibilní mobilní telefon nebo
jiné Bluetooth zařízení. Detaily o párování naleznete sekci
Základní operace.
Rady: Sluchátka neskladujte v blízkosti platebních karet
nebo jiných magnetických úložišť, hrozí nebezpečí jejich
smazání.
Základní operace
(Poznámka: krátký stisk = jeden stisk tlačítka; dvojitý stisk =
dva stisky tlačítka rychle za sebou; dlouhý stisk = stisk a
podržená tlačítka na delší dobu něž je 1 vteřina. )
Zapnutí a párování:
1. Ve vypnutém stavu dlouze stiskněte a podržte tlačítko
MFB až začne blikat modrá nebo červená kontrolka a pak
tlačítko uvolněte (ozve se bzučák nebo hlas) a sluchátka se
přepnou do režimu párování.
2. Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko MFB, až uvidíte
modrou kontrolku blikat nebo uslyšíte oznámení „Zapnuto,
párování (“Power on, Pairing”) a sluchátka automaticky
vstoupí do režimu párování.
3. Ve vypnutém stavu podržte na 3 vteřiny tlačítko MFB a
tím sluchátka zapnete. Červená a modrá kontrolka

synchronně 3krát zabliká a současně sluchátka hlasově
oznámí „zapnuto“ ("Power On"). Pak červená a modrá
kontrolka střídavě zabliká a ozve se oznámení „Párování“
("Pairing").
4. Když jsou sluchátka vypnuta, přepínač přepněte do
horní polohy a sluchátka zapněte. Ze sluchátek uslyšíte
hlasové oznámení „Zapnuto“ („Power on“) a sluchátka
automaticky vstoupí do režimu párování. Kontrolka začne
střídavě červeno modře blikat. Pokud nedojde ke
spárování, sluchátka se po 180 vteřinách automaticky
vypnou. Spolu s vypršením časového limitu se po
automatickém vypnutí na 2 vteřiny rozsvítí červená
kontrolka a sluchátka hlasem oznámí „Vypnuto“ ("Shut
down").
Připojení: na svém mobilním telefonu zapněte Bluetooth a
v seznamu Bluetooth vyhledejte název sluchátek: „Tellur
Vox 55“. Zvolte Tellur Vox 55 a zadejte heslo 0000, pokud
je vyžadováno; (pokud váš telefon používá Bluetooth ve
verzi V2.1 nebo novější, není zapotřebí zadávat heslo), pro
úspěšné připojení vyberte služby sluchátek
Přijetí hovoru: pro přijetí hovoru jsou některá sluchátka
vybavena tónem/vibracemi/zvukem bzučáku/hlasovou
výzvou/oznámením volajícího čísla. Jakmile uslyšíte zvuk
bzučáku, krátce stiskněte tlačítko MFB, a vstupte do
hlasového režimu.
Odmítnutí hovoru: při příchozím hovoru dvojitým stiskem
nebo dlouhým stiskem tlačítka MFB/Hlasitosti+/Hlasitostia jeho uvolněním v okamžiku, kdy uslyšíte
bzučák/hlasovou výzvu bude příchozí hovor sluchátky
odmítnut.
Ukončení hovoru: během hovoru krátce stiskněte tlačítko
MFB a tím hovor ukončíte.

Ovládání hlasitosti: pokud jsou vaše sluchátka vybavena
ovládáním hlasitosti, tak během hovoru tlačítkem
Volume+ zesílíte hlasitost a tlačítkem Volume- hlasitost
snížíte.
Přepnutí hovoru: pokud byl hovor přijat pomocí
sluchátek, dvakrát nebo dlouze stiskněte tlačítko MFB a
hovor přeneste do mobilního telefonu. Opakováním
tohoto postupu se hovor vrátí do Bluetooth sluchátek.
Vytáčení posledního volaného čísla: v pohotovostním
režimu dlouze nebo dvakrát krátce stiskněte tlačítko MFB.
Poslední volané číslo bude vytočeno.
Hlasové vytáčení: v pohotovostním režimu dvakrát
stiskněte tlačítko MFB, abyste aktivovali hlasovou volbu
povolenou hlasovým ovládáním. Pro zrušení hlasového
vytáčení opět dvakrát stiskněte tlačítko MFB. (Tato služba
musí být podporována mobilním telefonem).
Funkce vícebodového provozu:
1. Sluchátka spárujte s telefonem A, pak sluchátka
vypněte. Sluchátka zapněte a spárujte je s telefonem B a
opět sluchátka vypněte. Nakonec sluchátka zapněte, a aniž
by bylo nutné vstoupit do režimu párování, se sluchátka
automaticky připojí jak k telefonu A, tak i k telefonu B.
Nyní mohou přijímat jak hovory z telefonu A, tak i hovory
z telefonu B. (Některá sluchátka tuto funkci nepodporují
2. Sluchátka spárujte s telefonem A, vypněte funkci
Bluetooth na telefonu A a současně vypněte sluchátka.
Sluchátka zapněte a spárujte je s telefonem B. Zapněte
funkci Bluetooth na telefonu A. Telefon A se automaticky
připojí ke sluchátkám. (Telefon by měl podporovat funkci
automatického návratu)

Konferenční hovor s více účastníky:
1. Pokud vám během hovoru A zavolá další účastník hovor
B; pak jedním stisknutím tlačítka MFB ukončíte hovor A
a přijmete hovor B; dlouhým stiskem na 3 vteřiny
tlačítka MFB odmítnete hovor B a pokračujete v hovoru
A, pokud nechcete přijmout hovor B. Pokud
telefonujete a přichází další hovor, dvakrát stiskněte
tlačítko MFB, přijmete oba hovory ve dvousměrné
komunikaci. Dlouhým stiskem, na 1 vteřinu, tlačítka
MFB přidržte aktuální hovor A a přijmete hovor B.
(Některá sluchátka tuto funkci nepodporují).
Obnovení továrního nastavení sluchátek:
1. V režimu párování, kdy svítí modrá kontrolka nebo kdy
střídavě bliká červená a modrá kontrolka, na 2 vteřiny
stiskněte tlačítko MFB a pak ho uvolněte. Modrá a červená
kontrolka budou blikat současně.
2. Při nabíjení sluchátek, stiskněte tlačítko hlasitosti+ nebo
hlasitosti-, až modrá kontrolka třikrát zabliká.
3. Při nabíjení sluchátek, stiskněte tlačítko MFB až modrá
nebo červená kontrolka začne blikat.
4. Sluchátka připojte k nabíječce a stiskněte tlačítko MFB a
současně tlačítko hlasitost- na 3 vteřiny až fialová
kontrolka jednou blikne. (Některá sluchátka tuto funkci
nepodporují).
5. Při nabíjení sluchátek stiskněte tlačítko MFB na 5 až 10
vteřin. Kontrolka třikrát červeně zabliká a dojde
k obnovená továrního nastavení sluchátek.

Vypnutí:
1.Pokud jsou sluchátka zapnutá, dlouze stiskněte tlačítko
MFB až modrá nebo červená kontrolka současně blikne (se
zvukem bzučáku nebo hlasovou výzvou). Pak se sluchátka
vypnou.
2. Pokud jsou sluchátka v jakémkoliv režimu, zatlačte
přepínač dolu, kontrolka se na 2 vteřiny rozsvítí červeně,
pak zhasne a ozve se oznámení „Power off“ ("Vypnuto").
3. Pokud jsou sluchátka v jakémkoliv režimu, na 5 vteřin
dlouze stiskněte tlačítko MFB, kontrolka se na 2 vteřiny
rozsvítí červeně, pak zhasne a ozve se oznámení „Power
off“ ("Vypnuto").
Upozornění na ztrátu signálu: Pokud se dostanete mimo
signál Bluetooth, zazní hlasová výzva “Disconnected”
(odpojeno), následované oznámením “Pairing” (párování)
a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování.
(Některá sluchátka tuto funkci podporují).
Automatická obnova připojení: Po zapnutí se sluchátka
pokusí obnovit připojení k naposledy připojenému
mobilnímu telefonu. (Některá sluchátka tuto funkci
nepodporují).

Nabíječka a baterie
Před použitím jiného než dodaného nabíjecího adaptéru,
pro nabíjení sluchátek, zkontrolujte, zda splňuje
doporučené parametry. Doporučené výstupní napětí: DC 5
V +/ - 0,25 V, a doporučený výstupní proud 100 až 500 mA.
Vyšší napětí, než doporučené, může poškodit sluchátka.
Sluchátka jsou vybavena zabudovanou baterií, kterou nelze
vyměnit. Baterii se nepokoušejte ze sluchátek vyjmout;
pokud tak učiníte, můžete sluchátka poškodit. Pokud
sluchátka nebudete používat po dlouhou dobu, uložte je
na suché, dobře větrané místo a každé dva měsíce je
dobijte.
1. Pokud kontrolka bliká červeně, je baterie vybitá. Pokud i
přes to budete sluchátka používat, mohou se
automaticky vypnout. Pro nabití sluchátek připojte kabel
od nabíječky k nabíjecímu konektoru sluchátek.
2. Nabíječku připojte do zásuvky rozvodu elektrické
energie.
3. Během nabíjení svítí kontrolka červeně.
Pokud se sluchátka nenabíjejí, odpojte nabíječku od zásuvky
rozvodu elektrické energie a pak ji opět připojte. Sluchátka
se nabijí na plnou kapacitu přibližně za 2,5 hodiny. Po
plném nabití zhasne červená kontrolka a rozsvítí se modrá
kontrolka. Nyní můžete odpojit nabíječku od rozvodu
elektrické energie a sluchátka od nabíječky.
4. Plně nabitá baterie umožňuje až 7 hodin hovoru nebo
může být až 120 hodin v pohotovostním režimu. Skutečná
doba hovoru a doba pohotovostního režimu může záviset
na použitém mobilním telefonu, na nastavení, na použité
metodě a na okolních vlivech.

Řešení problémů
Popis problému

Sluchátka nelze
zapnout

Nabíjení selhalo
Sluchátka nelze
vypnout

Sluchátka nelze
nalézt, nebo
selhalo párování

Příčina
Baterie je vybitá.
1. Doba podržení
tlačítka MFB byla příliš
krátká.
2.Přepínač není ve
správné poloze.
Konektor napájení není
správně zastrčen.
Vnitřní program
sluchátek zaznamenal
chybu z důvodu
chybného příkazu.
Sluchátka nejsou
v režimu párování.
Bluetooth na mobilním
telefonu hlásí chybu.

Řešení
Použijte nabíjecí adaptér
a baterii nabijte.
1. Tlačítko MFB stiskněte
na delší dobu.
2. Posuňte přepínač do
správné polohy.
Konektor odpojte a znovu
připojte.
Sluchátka nabijte a
resetujte.

Sluchátka přepněte do
režimu párování.
Restartujte telefon a
opakujte párování.

Informace o likvidaci a recyklaci

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na vašem výrobku,
literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické
výrobky a baterie na konci své životnosti musí být separovány na
sběrných místech; nesmí být vyhazovány do směsného odpadu
s odpadky z domácností.
Je na zodpovědnosti koncového uživatele, jak likviduje použitá
zařízení využitím sběrných nádob pro sběr použitých elektrických a
elektronických zařízení a baterií v souladu s místními zákony a
nařízeními. Správný sběr a recyklace vašeho zařízení napomáhá, aby
elektronický a elektrický odpad byl recyklován způsobem, který šetří
cenné materiály, chrání lidské zdraví a životní prostředí, zabraňuje
nesprávné manipulaci, náhodnému poškození nebo nesprávné
recyklaci na konci životnosti výrobku.

