
Pulsar Bluetooth sluchátka
Uživatelský manuál

Děkujeme vám, že jste si vybrali rumunskou značku sluchátek Tellur 
Bluetooth. Sluchátka jsou stylová, výkonná, kompatibilní a umožní 
vám užít si skutečně bezdrátová telefonická volání a vychutnat si 
poslech hudby. Je to vaše nejlepší volba, ať jste v kanceláři, řídíte 
vozidlo nebo si užíváte venkovních aktivit.

Bluetooth bezdrátová technologie

Bluetooth bezdrátová technologie umožňuje propojení 
kompatibilních komunikačních zařízení bez kabelů. Připojení 
Bluetooth nevyžaduje, aby zařízení na sebe viděla, ale obě zařízení 
musí být od sebe do vzdálenosti 10 m (30 stop). Přenos může být 
rušen překážkami, jako např. zdi nebo jiná elektronická zařízení.

Sluchátka jsou kompatibilní s Bluetooth verzí 4.0, a podporují 
následující profily: profil sluchátek 1.1/1.2 a profil handsfree 
1.5/1.6, A2DP/AVRCP. U výrobku, který chcete spárovat zjistěte 
u výrobce, zda je kompatibilní se sluchátky.
Používání zařízení využívající technologii Bluetooth může být 
na některých místech omezeno. Tato omezení si ověřte u 
místních úřadů nebo u poskytovatelů služeb.

Začínáme
Sluchátka obsahují následující části:
1. Kontrolka;
2. Tlačítko MFB;
3. Tlačítka hlasitosti + a –;
4. Konektor pro nabíjení, rozhraní sluchátek;
5. Háček na ucho;
6. Mikrofonní rozhraní;
7. Sluchátko;

Před prvním použitím sluchátek je nutné je plně nabít a připojit 
ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu nebo jinému zařízení.

Poznámka: Některé součásti sluchátek jsou vyrobeny z 
magnetických materiálů a feromagnetické předměty mohou být 
sluchátky přitahovány. Kreditní karty, bezkontaktní platební 
karty, elektromagnetické karty nebo magnetická datová úložiště

neskladujte v blízkosti sluchátek, protože data na nich uložená 
mohou být smazána.

Základní operace
Poznámka: krátký stisk znamená jedno krátké stisknutí tlačítka, 
dvojí stisk znamená dvakrát rychle za sebou stisknout tlačítko; 
dlouhý stisk znamená stisknutí a podržení tlačítka na více než 
jednu vteřinu.
Párování:
Ve vypnutém stavu dlouze stiskněte a podržte tlačítko MFB až 
začne kontrolka střídavě červeno-modře blikat, pak tlačítko 
uvolněte a sluchátka přejdou do režimu párování.
Připojení: Na telefonu zapněte funkci Bluetooth a spusťte 
vyhledávání sluchátek. Ze seznamu vyberte sluchátka a výběr 
potvrďte a sluchátka připojte. V případě, že je potřeba zadejte 
heslo 0000 (pokud používáte Bluetooth verzi vyšší než V2.1, 
není nutné heslo zadávat).
• Přijetí příchozího hovoru: pro přijetí příchozího hovoru krátce 
stiskněte tlačítko MFB a až zazní tón bzučáku vstoupíte do 
hlasového režimu.
• Odmítnutí příchozího hovoru: pokud chcete příchozí hovor 
odmítnout, dlouze stiskněte tlačítko MFB, pak tlačítko uvolněte. 
Hovor bude odmítnut.
• Ukončení hovoru: během hovoru krátce stiskněte tlačítko MFB 
a hovor ukončete.

• Ovládání hlasitosti: během hovoru krátkým stiskem tlačítka 
hlasitost+ (volume+) zvýšíte hlasitost a krátkým stiskem tlačítka 
hlasitost- (volume-) hlasitost snížíte
• Přechod na následující/předcházející skladbu: při přehrávání 
hudby přes Bluetooth sluchátka stiskněte znaménko (+) 
hlasitosti na 1 až 3 vteřiny, tím přejdete na následující skladbu, 
stiskem znaménka (-) se vrátíte k předcházející skladbě.
• Přerušení přehrávání: při přehrávání hudby přes Bluetooth 
sluchátka, krátce stiskněte tlačítko MFB, přehrávání hudby se 
zastaví. Opětovným stiskem tlačítka se přehrávání obnoví.
• Konferenční hovor s více účastníky:
Pokud vám během hovoru A zavolá další účastník hovor B, pak 
jedním stisknutím tlačítka MFB ukončíte hovor A a přijmete 
hovor B; dlouhým stiskem tlačítka MFB (na 3 vteřiny) odmítnete 
hovor B, pokud nechcete hovor B přijmout, a pokračujete v 
hovoru A. Pokud telefonujete a přichází další hovor, dvakrát 
stiskněte tlačítko MFB, přijmete oba hovory ve dvousměrné 
komunikaci. V konferenčním hovoru krátkým stiskem tlačítka 
MFB ukončíte právě probíhající hovor a obnovíte přidržený 
hovor.
• Obnova továrního nastavení:
Při nabíjení sluchátek stiskněte tlačítko MFB na 6 vteřin až 
červená kontrolka 3krát zabliká.

• Vypnutí sluchátek:
Zapnutá sluchátka vypnete dlouhým stiskem tlačítka MFB až 
červená kontrolka blikne a sluchátka se vypnou.
• Nabíječka a baterie
Před nabíjením sluchátek zkontrolujte, zda nabíječka 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 Bluetooth sluchátka.

Upozornění: K nabíjení používejte pouze dodanou nabíječku. 
Použití jiných typů nabíječek může vést k porušení záručních 
podmínek a k poškození zařízení. Nabíjecí kabel by měl být 
připojen k počítači nebo k nabíječce, která splňuje certifikaci 
3C.
• Nabíjení baterie
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 sluchátek červeně bliká, je baterie vybitá. 
Pokud i přes to budete sluchátka používat, mohou se 
automaticky vypnout.

Pak je nutné baterii nabít. Nabíjecí kabel nabíječky připojte ke 
sluchátkám.
2. Nabíječku připojte do zásuvky elektrického rozvodu.
3. Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Před nabíjením 
odpojte nabíječku od sluchátek a opět ji připojte. Sluchátka se 
nabijí na plnou kapacitu přibližně za 2 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 2 až 6 hodin hovoru nebo může 
být 100 až 180 hodin v pohotovostním režimu. Skutečná doba 
hovoru a doba pohotovostního režimu může záviset na 
použitém mobilním telefonu (na Bluetooth verzi), na nastavení, 
na použité metodě a na okolních vlivech.
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Časté problémy a jejich řešení

Popis problému Příčina Řešení

Sluchátka nelze zapnout

Vybitá baterie Nabijte baterii

Doba stisku tlačítka MFB byla 
příliš krátká

Pro restart sluchátek 
stiskněte tlačítko MFB na 3 s

Sluchátka se nenabíjejí Adaptér není správně 
zasunut v zásuvce

Adaptér správně zasuňte, 
použijte jinou zásuvku

Sluchátka nelze vypnout Chyba ve sluchátkách nebo v 
software

Resetujte sluchátka

Při párování sluchátka nejsou 
v seznamu

Sluchátka nejsou v režimu 
párování

Sluchátka přepněte do režimu 
párování

Chyba Bluetooth na mobilním 
telefonu

Mobilní telefon vypněte a 
restartujte
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