
Slúchadlá sú kompatibilné s Bluetooth verziou 4.0 a podporujú 
nasledujúce profily: profil slúchadiel 1.1/1.2 a profil handsfree 
1.5/1.6, A2DP/AVRCP. Pri výrobku, ktorý chcete spárovať zistite
u výrobcu, či je kompatibilný so slúchadlami. Používanie 
zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth môže byť 
na niektorých miestach obmedzené. Tieto obmedzenia si 
overte u miestnych úradov alebo u poskytovateľov 
služieb.

Začíname
Slúchadlá obsahujú nasledujúce časti:

neskladujte v blízkosti slúchadiel, pretože dáta na nich uložené 
môžu byť zmazané.

Základné funkcie
Poznámka: krátke stlačenie znamená jedno krátke stlačenie 
tlačidla, dvojité stlačenie znamená dvakrát rýchlo za sebou 
stlačiť tlačidlo; dlhé stlačenie znamená stlačenie a podržanie 
tlačidla na viac ako jednu sekundu.
Párovanie:
Vo vypnutom stave dlho stlačte a podržte tlačidlo MFB, až 
začne kontrolka striedavo blikať na červeno-modro, potom 
tlačidlo uvoľnite a slúchadlá prejdú do režimu párovania. 
Pripojenie: Na telefóne zapnite funkciu Bluetooth a spustite 
vyhľadávanie slúchadiel. Zo zoznamu vyberte slúchadla, výber 
potvrďte a slúchadlá pripojte. V prípade, že je potrebné, 
zadajte heslo 0000 (ak používate Bluetooth verziu vyššiu ako 
V2.1, nie je nutné heslo zadávať).
•  Prijatie prichádzajúceho hovoru: pre prijatie prichádzajúceho 
hovoru krátko stlačte tlačidlo MFB a až zaznie tón bzučiaka, 
vstúpite do hlasového režimu.
•  Odmietnutie prichádzajúceho hovoru: ak chcete 
prichádzajúci hovor odmietnuť, dlho stlačte tlačidlo MFB, 
potom tlačidlo uvoľnite. Hovor bude odmietnutý.
•  Ukončenie hovoru: počas hovoru krátko stlačte tlačidlo MFB 
a hovor ukončite.

•  Ovládanie hlasitosti: počas hovoru krátkym stlačením tlačidla 
hlasitosť + (volume +) zvýšite hlasitosť a krátkym stlačením 
tlačidla hlasitosť - (volume -)  hlasitosť znížite.
•  Prechod na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu: pri 
prehrávaní hudby cez Bluetooth slúchadlá stlačte znamienko 
(+) hlasitosti na 1 až 3 sekundy, tým prejdete na nasledujúcu 
skladbu, stlačením znamienka (-) sa vrátite k predchádzajúcej 
skladbe.
•  Prerušenie prehrávania: pri prehrávaní hudby cez Bluetooth 
slúchadlá, krátko stlačte tlačidlo MFB, prehrávanie hudby sa 
zastaví. Opätovným stlačením tlačidla sa prehrávanie obnoví.
•  Konferenčný hovor s viacerými účastníkmi:
Ak vám počas hovoru A zavolá ďalší hovor B, potom jedným 
stlačením tlačidla MFB ukončíte hovor A a prijmete hovor B; 
dlhým stlačením tlačidla MFB (na 3 sekundy) odmietnete hovor 
B, ak nechcete hovor B prijať, a pokračujete v hovore A. Ak 
telefonujete a prichádza ďalší hovor, dvakrát stlačte tlačidlo 
MFB, prijmete obidva hovory vo dvojsmernej komunikácii. V 
konferenčnom hovore krátkym stlačením tlačidla MFB ukončíte 
práve prebiehajúci hovor a obnovíte podržaný hovor.
•  Obnova továrenského nastavenia:
Pri nabíjaní slúchadiel stlačte tlačidlo MFB na 6 sekúnd až 
červená kontrolka 3krát zabliká.

• Vypnutie slúchadiel:
Zapnuté slúchadlá vypnete dlhým stlačením tlačidla MFB až 
červená kontrolka blikne a slúchadlá sa vypnú.
• Nabíjačka a batéria
Pred nabíjaním slúchadiel skontrolujte, či nabíjačka spĺňa 
odporúčané parametre. Doporučené výstupné napätie: DC 5V+/
-0,25 V, a odporúčaný výstupný prúd 100 až 500 mA. Vyššie 
napätie, ako odporúčané, môže poškodiť Bluetooth slúchadlá.
Upozornenie: Na nabíjanie používajte iba dodanú nabíjačku. 
Použitie iných typov nabíjačiek môže viesť k porušeniu 
záručných podmienok a k poškodeniu zariadenia. Nabíjací 
kábel by mal byť pripojený k počítaču alebo k nabíjačke, ktorá 
spĺňa certifikáciu 3C.

• Nabíjanie batérie
Slúchadlá sú vybavené zabudovanou batériou, ktorú 
nemožno vymeniť. Batériu sa nepokúšajte zo slúchadiel 
vybrať; 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 slúchadiel červeno bliká, je batéria vybitá. 
Ak aj napriek tomu budete slúchadlá používať, môžu sa 
automaticky vypnúť.

Potom je nutné batériu nabiť. Nabíjací kábel nabíjačky 
pripojte ku slúchadlám.
2. Nabíjačku pripojte do zásuvky elektrického 
rozvodu.
3. Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno. Pred nabíjaním 
odpojte nabíjačku od slúchadiel a opäť ju pripojte. Slúchadlá sa 
nabijú na plnú kapacitu približne za 2 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 2 až 6 hodín hovoru alebo môže 
byť 100 až 180 hodín v pohotovostnom režime. Skutočná doba 
hovoru a doba pohotovostného režimu môže závisieť na 
použitom mobilnom telefóne (na Bluetooth verzii), na nastavení, 
na použitej metóde a na okolitých vplyvoch.
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1.  Kontrolka;
2. Tlačidlo MFB;
3. Tlačidlá hlasitosti + a –;
4.  Konektor pre nabíjanie, rozhranie slúchadiel;
5.  Háčik na ucho;
6.  Mikrofónne rozhranie;
7.  Slúchadlo;
Pred prvým použitím slúchadiel je nutné ich plne nabiť a pripojiť 
ku kompatibilnému mobilnému telefónu alebo inému zariadeniu.

Poznámka: Niektoré časti slúchadiel sú vyrobené z 
magnetických materiálov a feromagnetické predmety môžu byť 
slúchadlami priťahované. Kreditné karty, bezkontaktné platobné 
karty, elektromagnetické karty alebo magnetické dátové úložiská
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Pulsar Bluetooth slúchadlá
Užívateľský manuál

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali rumunskú značku slúchadiel 
Tellur Bluetooth. Slúchadlá sú štýlové, výkonné, kompatibilné a 
umožnia Vám užiť si skutočne bezdrôtové telefónne volania a 
vychutnať si počúvanie hudby. Je to Vaša najlepšia voľba, nech 
ste v kancelárii, šoférujete vozidlo alebo si užívate vonkajšie 
aktivity.

Bluetooth bezdrôtová technológia

Bluetooth bezdrôtová technológia umožňuje prepojenie 
kompatibilných komunikačných zariadení bez káblov. Pripojenie 
Bluetooth nevyžaduje, aby zariadenia na seba videli, ale obe 
zariadenia musia byť od seba do vzdialenosti 10 m (30 stôp). 
Prenos môže byť rušený prekážkami, ako napr. steny alebo iné 
elektronické zariadenia.
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Časté problémy a ich riešenie

Popis problému Príčina Riešenie

Slúchadlá sa nedajú zapnúť

Vybitá batéria Nabite batériu

Doba stlačenia tlačidla MFB bola
príliš krátka

Pre reštart slúchadiel
stlačte tlačidlo MFB na 3 s

Slúchadlá sa nenabíjajú Adaptér nie je správne 
zasunutý v zásuvke

Adaptér správne zasuňte,
použite inú zásuvku

Slúchadlá sa nedajú vypnúť Chyba v slúchadlách alebo v
software

Resetujte slúchadlá

Pri párovaní slúchadlá nie sú
v zozname

Slúchadlá nie sú v režime
párovania

Slúchadlá prepnite do režimu
párovania

Chyba Bluetooth na mobilnom 
telefóne

Mobilný telefón vypnite a
reštartujte
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