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Vítejte
Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek Tellur. Sluchátka Magneto 
Bluetooth mají modní design, výkonné funkce a jsou kompatibilní. 
Poskytují skutečně pohodlné používání handsfree nebo poslech 
hudby. Jsou vaší nejlepší volbou jak v kanceláři, tak i při cestování nebo 
řízení vozidla!

Bluetooth bezdrátová Technologie
Pomocí bezdrátové technologie můžete sluchátka připojit ke kompatibilním 
zařízením bezdrátově. Bluetooth bezdrátové připojení umožňuje používání 
mobilního telefonu aniž byste jej museli držet až do vzdálenosti 10 m 
(přibližně 30 stop). Bluetooth připojení může být rušeno (například zdmi) 
nebo jinými elektronickými zařízeními. 

V některých oblastech může být používání Bluetooth technologií omezeno 
místními předpisy. Pro podrobnosti se obraťte na místní úřady nebo na 
poskytovatele služeb.
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Prohlášení o shodě

My, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucharest, Sector 1, Marinarilor 
street, nr. 31, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, níže uvedený výrobek: 

Popis výrobku: Blutooth sluchátka Tellur Magneto
Značka: Tellur
Produktový kód: TLL511221

Neohrožuje život, zdraví, bezpečnost práce, nemá negativní dopad na životní 
prostředí a odpovídá normám uvedeným v prohlášení výrobce o shodě. 
Výrobek je kompatibilní s následujícími normami nebo jinými normativními 
dokumenty:

RED – 2014/53/EU
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Uživatelský manuál
Tellur Magneto Bluetooth sluchátka
Model: TLL511221

Rychlý start
Sluchátka se skládají z následujících částí

1. Poutko sluchátek
2. Tlačítko zapnutí
3. Multifunkční tlačítko
4. LED kontrolka
5. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
6. Tlačítko pro snížení hlasitosti
7. Reproduktor
8. Magnet pro nabíjení
9. Nabíjecí trn
10. Mikro USB nabíjecí rozhraní

Před prvním použitím sluchátka nabijte. Detaily o používání baterie najdete 
v sekci „Nabíječka a baterie“. Pro párování zvolte kompatibilní mobilní 
telefon. Detaily o párování naleznete v sekci „Základní operace“.

Rady: Sluchátka neskladujte v blízkosti platebních karet nebo jiných 
magnetických úložišť, hrozí nebezpečí jejich smazání.

Vlastnosti výrobku a jeho funkce
۰ Bezdrátové magnetické nabíjení, pohodlnější než nabíjení pomocí kabelu
۰ Otočná nabíjecí kolébka, zajišťuje použití různým způsobem
۰ Silný magnet a design nabíjecí kolébky zajišťuje stabilní a nepřerušované 
nabíjení
۰ Podpora stabilního a nepřetržitého volání se super jasným zvukem
۰ Automatické přijetí hovoru zvednutím sluchátka, automatické ukončení 
hovoru položením sluchátka

Jak připojit Bluetooth sluchátka  (Poznámka: například iPhone)

1. Pokud jsou sluchátka vypnuta, přepněte přepínač doleva. Sluchátka 
automaticky vstoupí do režimu párování a ozve se oznámení „Zapnuto“ 
(Power on).

Tlačítko zapnutí

2. Ve vašem telefonu otevřete 3. Jakmile jsou sluchátka 
nastavení Bluetooth nalezena, klikněte na jejich 

název a připojte je. 

Základní operace  

Zapnutí a párování: pokud jsou sluchátka vypnuta, přepněte přepínač 
doleva. Sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování a zazní 
oznámení „Zapnuto“ (Power on).

Připojení: na vašem telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte sluchátka. 
Vyberte sluchátka, ke kterým se chcete připojit. Ozve se oznámení 
„Připojeno“ (Connected). Pokud používáte verzi Bluetooth starší než 2.1, 
zadejte heslo: 0000.

Automatické připojení: pokud jsou sluchátka zapnuta, automaticky se 
připojí k mobilnímu telefonu, ke kterému byla sluchátka připojena před 
vypnutím.

Příjem hovoru: hovor přijmete stiskem jakéhokoliv tlačítka. 

Ukončení hovoru: hovor ukončíte stiskem tlačítka MFB.
Odmítnutí příchozího hovoru: příchozí hovor odmítnete dvojitým stiskem 
tlačítka MFB. 

Přepínání zvuku hovoru: během hovoru stiskněte na 1 vteřinu tlačítko MFB. Se 
zabzučením se zvuk přepne do mobilního telefonu. Pro přenesení zvuku zpět 
do sluchátek, opět stiskněte na 1 vteřinu tlačítko MFB

Vytáčení posledního volaného čísla: v pohotovostním režimu dvakrát rychle za 
sebou stiskněte tlačítko MFB a vytočíte poslední volané číslo. Vytáčení zrušíte 
opětovným stiskem tlačítka MFB. 

Automatické přijetí příchozího hovoru: při příchozím hovoru, zvedněte 
sluchátka z nabíjecí USB kolébky.

Automatické ukončení hovoru: během hovoru položte sluchátko do nabíjecí 
USB kolébky.

Přehrávání/pauza hudby: Jednou stiskněte tlačítko MFB, spustí se přehrávání. 
Opětovným stiskem se přehrávání zastaví
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Zvýšení hlasitosti: jednou stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti, hlasitost se 
zvýší o jeden stupeň. Při dosažení maximální hlasitosti se ozve tón.

Snížení hlasitosti: jednou stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, hlasitost se 
sníží o jeden stupeň. Při dosažení minimální hlasitosti se ozve tón.

Následující skladba: na 1 vteřinu stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Předcházející skladba: na 1 vteřinu stiskněte tlačítko snížení hlasitosti.

Povolení/zakázání hlasového ovládání: pokud jsou sluchátka připojena a 
jsou v pohotovostním režimu, na 1 vteřinu stiskněte tlačítko MFB a povolte 
hlasové ovládání. Po uvolnění tlačítka se ozve tón bzučáku. Opětovným 
stlačením tlačítka MFB hlasové ovládání zakážete. (Hlasové ovládání musí 
podporovat váš telefon.)

Smazání historie párování: během nabíjení přepněte přepínač doleva; 
dlouze, na 5 vteřin,  stiskněte tlačítko MFB. Bílá kontrolka blikne. 

Vypnutí: v jakémkoliv režimu přepněte přepínač doprava. Bílá kontrolka se 
na 2 vteřiny rozsvítí. Ozve se oznámení „Vypnuto“ (Power off).

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. 
Upozornění: pokud je to možné používejte k nabíjení pouze doporučené 
nabíječky. Jiné nabíječky mohou být v rozporu se záručními podmínkami a 
mohou být nebezpečné.

Nabíjení baterie
1. 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.

2.  Pokud kontrolka bliká červeně, je baterie vybitá. Pokud i přes to 
budete sluchátka používat, mohou se automaticky vypnout.  Pro 
nabíjení vložte sluchátka do nabíjecí kolébky a nabíjecí kolébku připojte 
k automobilové USB nabíječce nebo ji připojte k USB 5 V nabíječce.

3. Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Pokud se sluchátka 
nenabíjejí, odpojte sluchátka od nabíjecí kolébky a pak ji opět připojte. 
Sluchátka se nabijí na plnou kapacitu přibližně za 2 hodiny. Po úplném 
nabití se rozsvítí bílá kontrolka. Pak odpojte nabíječku, kolébku i 
sluchátka.

4. Plně nabitá baterie umožňuje asi 4 hodiny hovoru, nebo 80 hodin 
pohotovostního stavu. Skutečná doba hovoru a doba pohotovostního 
režimu může záviset na použitém mobilním telefonu, na nastavení, na 
použité metodě a na okolních vlivech

Rady:
1. Pro prodloužení životnosti baterie vám doporučujeme nabíjet 
sluchátka alespoň jednou za měsíc.
2. Pro nabíjení používejte pouze nabíječku dodanou se sluchátky. Použití 
nekvalitních nabíječek může být nebezpečné.
3. Při používání sluchátek si nastavte vhodnou hlasitost.
4. Sluchátka NEPOUŽÍVEJTE při spaní, může dojít k jejich poškození 
nebo ke zranění.
5. Při řízení vozidla doporučujeme používat firemní Bluetooth sluchátka, 
aby byla zajištěna bezpečnost při řízení. Je nebezpečné za jízdy používat 
mobilní telefon.
6. Sluchátka skladujte mimo dosah dětí. Malé součástky sluchátek 
mohou způsobit udušení nebo jiná zranění dětí. 

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. 

Uplatněné standardy
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 300 328 V2.1.1

RoHS – 2011/65/EU
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