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Multumim ca ai ales sa folosesti un produs Tellur. Castile Bluetooth Sedna 
au un design modern si o compatibilitate ridicata – asigurandu-ti libertatea 
pentru a purta conversatii telefonice si a asculta muzica. Este o excelenta 
optiune pentru birou, calatorii si masina. 

Conectarea dispozitivelor

1. Odata scoase din cutia de incarcare, Castile Bluetooth Sedna vor porni 
automat si alerta vocala “Power on” se va auzi.  Castile se vor conecta 
automat una cu cealalta si alerta vocala “Connected”, “Left channel/Right 
channel” se va auzi. Cand se conecteaza casca stanga L (dispozitivul
principal), indicatorul LED va lumina alternativ cu lumina albastra si alba, in 
timp ce casca dreapta R (dispozitivul secundar), va avea lumina
indicatorului LED alba pentru 7 secunde. 
(La prima utilizare conectarea celor doua casti dureaza intre 15-20 de
secunde) 

2. Alerta vocala “Paring” anunta conectarea ambelor casti la telefonul mobil. 
Activeaza functia Bluetooth a telefonului mobil si cauta “Sedna”. Introdu 
palrola “0000”, conectarea cu success la telefonul mobil va fi anuntata prjn 
alerta vocala “Pairing successful”, “Second device connected”. Dupa
conectare, ambele casti vor avea, timp de 7 secunde, indicatorul LED cu 
lumina albastra. 
3. Dupa terminarea pasilor de mai sus poti asculta muzica preferata 

Operatiuni

1. Ambele casti stanga/dreapa L&R au cate un singur buton, in timp ce 
asculti muzica apasa odata oricare dintre cele doua butoane pentru a pune 
pauza sau a relua redarea. Apasa de doua ori pentru a trece la melodia 
urmatoarea; apasa de trei ori pentru a trece la melodia anterioara. Tine 
apasat pe butonul castii stangi timp de o secunda pentru a porni/opri
asistentul vocal al telefonului mobil atunci cand castile se afla in modul 
stand-by.

2. La primirea unui apel telefonic in timp ce asculti muzica, aceasta se va opri 
automat, iar in casca stanga se va auzi numarul de telefon de la care se 
primeste apelul. Apasa butonul de pe casca stanga pentru a raspunde. Apasa 
de doua ori butonul de pe casca stanga pentru a refuza apelul. Pentru a 
incheia convorbirea apasa butonul de pe casca stanga. Apasa de doua ori 
butonul de pe casca stanga pentru a comuta pe modul telefon mobil.

3. Oprirea: apasa lung pe oricare buton de pe casti (ambele casti se vor 
opri automat) Daca nu pui castile in cutia de incarcare, dupa oprire, la 
urmatoarea pornire va trebuie sa le pornesti manual apasand ambele
butoane aflate pe casti, in acelasi timp

Reconectarea (conform ultimei setari)

Castile se reconecteaza automat la telefonul mobil (daca functia 
Bluetooth-ul a telefonului este activata)  odata ce au fost scoase din cutia de 
incarcare. In cazul in care doar casca stanga (dispozitivul principal) este 
pornita aceasta se conecteaza automat. In cazul in care doar casca dreapta 
(dispozitivul secundar) este pornita indicatorul LED lumineaza alternativ cu 
lumina albastra si alba trecand in modul de conectare. 

Afisaj nivel baterie

1. Castile se opresc automat si isi incep incarcarea in momentul in care sunt 
introduse in cutia de incarcare. (muzica se opreste automat) 

2. Indicatorul LED albastru pe cutia de incarcare arata nivelul bateriei in 
timpul incarcarii: 
• 0% - 25% baterie: clipeste odata la interval de 2 secunde 
• 25% - 50% baterie: clipeste de doua ori la interval de 2 secunde
• 50% - 75% power: clipeste de trei ori la interval de 2 secunde
• 75% - 100% power: clipeste de patru ori la interval de 2 secunde
• Baterie incarcata: lumina albastra a LED-ului indicator ramane aprinsa.
3. Lumina alba a indicatorului LED de pe casti se aprinde cand aceastea se 
incarca in cutia de incarcare si se stinge atunci cand castile sunt complet 
incarcate. 
4. Cand indicatorul LED de culoare albastra de pe cutia de incarcare clipeste 
doar odata inseamna ca aceasta are nivelul bateriei scazut si trebuie
incarcata, deoarece nu mai poate reincarca castile.

Cum functioneaza castile si ce indica acestea: 

1. Dispozitivul principal: Canal Stanga, apel, muzica;
Dispozitiv secundar: Canal Dreapta, muzica
Nume casti: SEDNA
Parola: 0000
In afara razei de acoperire Bluetooth sau neconectate timp de 10 minute 
castile se vor inchide automat. 
Sistemele de operare  iOS 7.0, Android 5.0 si cele ulterioare permit afisarea 
nivelului bateriei pe ecranul telefonului 
Castile indica:
Pornirea castilor;
Conectarea castilor intre ele;
Conectarea castilor cu alte dispozitive Bluetooth
Baterie scazuta
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