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Vitajte
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Tellur. Slúchadlá Magneto Bluetooth 
majú módny dizajn, výkonné funkcie a sú kompatibilné. Poskytujú skutočne 
pohodlné používanie handsfree alebo počúvanie hudby. Sú Vašou najlepšou 
voľbou ako v kancelárii, tak i pri cestovaní alebo riadení vozidla!

Bluetooth bezdrôtová technológia
Pomocou bezdrôtovej technológie môžete slúchadlá pripojiť ku kompatibilným 
zariadeniam bezdrôtovo. Bluetooth bezdrôtové pripojenie umožňuje používanie 
mobilného telefónu bez toho, aby ste ho museli držať, až do vzdialenosti 10 m
(približne 30 stôp). Bluetooth pripojenie môže byť rušené (napríklad múrmi) alebo 
inými elektronickými zariadeniami.
V niektorých oblastiach môže byť používanie Bluetooth technológií obmedzené 
miestnymi predpismi. Pre podrobnosti sa obráťte na miestne úrady alebo na 
poskytovateľa služieb. 
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Vyhlásenie o zhode

My, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucharest, Sector 1, Marinarilor 
street, nr. 31, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, nižšie uvedený výrobok: 

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

Neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce, nemá negatívny vplyv na životné 
prostredie a zodpovedá normám uvedeným vo vyhlásení výrobcu o zhode. 
Výrobok je kompatibilný s nasledujúcimi normami alebo inými normatívnymi 
dokumentami:

RED – 2014/53/EU
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Užívateľský manuál
Tellur Magneto Bluetooth slúchadlá 
Model: TLL511221

Rýchly štart
Slúchadlá sa skladajú z nasledujúcich častí

1.  Pútko slúchadiel
2.  Tlačidlo zapnutia
3.  Multifunkčné tlačidlo
4.  LED kontrolka
5.  Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti
6.  Tlačidlo pre zníženie hlasitosti
7.  Reproduktor
8.  Magnet pre nabíjanie
9.  Nabíjanie 
10. Mikro USB nabíjacie rozhranie

Pred prvým použitím slúchadla nabite. Detaily o používaní batérie nájdete v sekcii 
"Nabíjačka a batérie". Pre párovanie zvoľte kompatibilný mobilný telefón. Detaily o 
párovaní nájdete v sekcii "Základné operácie".

Rady: Slúchadlá neskladujte v blízkosti platobných kariet alebo iných 
magnetických úložísk, hrozí nebezpečenstvo ich zmazania.

Vlastnosti výrobku a jeho funkcie
۰ Bezdrôtové magnetické nabíjanie, pohodlnejšie než nabíjanie pomocou kábla
۰ Otočná nabíjacia kolíska, zaisťuje použitie rôznym spôsobom
۰ Silný magnet a dizajn nabíjacej kolísky zaisťuje stabilné a neprerušované nabíjanie
۰ Podpora stabilného a nepretržitého volania so super jasným zvukom
۰ Automatické prijatie hovoru zdvihnutím slúchadla, automatické ukončenie 
hovoru zložením slúchadla

Ako pripojiť Bluetooth slúchadlá (Poznámka: napríklad iPhone)

1. Ak sú slúchadlá vypnuté, prepnite prepínač doľava. Slúchadlá automaticky 
vstúpia do režimu párovania a ozve sa oznámenie "Zapnuté" (Power on).

Tlačidlo zapnutia

2. Vo Vašom telefóne otvorte 
nastavenia Bluetooth

3. Akonáhle sú slúchadlá 
nájdené, kliknite na ich názov 
a pripojte ich.

Základné operácie 

Zapnutie a párovanie: ak sú slúchadlá vypnuté, prepnite prepínač doľava. 
Slúchadlá automaticky vstúpia do režimu párovania a zaznie oznámenie 
"Zapnuté" (Power on).

Pripojenie: na Vašom telefóne zapnite Bluetooth a vyhľadajte slúchadlá. 
Vyberte slúchadlá, ku ktorým sa chcete pripojiť. Ozve sa oznámenie
"Pripojené" (Connected). Ak používate verziu Bluetooth staršiu než 2.1, zadajte 
heslo: 0000.

Automatické pripojenie: ak sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa pripoja k 
mobilnému telefónu, ku ktorému boli slúchadlá pripojené pred vypnutím.

Príjem hovoru: hovor prijmete stlačením akéhokoľvek tlačidla.

Ukončenie hovoru: hovor ukončíte stlačením tlačidla MFB.

Zvýšenie hlasitosti: raz stlačte tlačidlo zvýšenie hlasitosti, hlasitosť sa zvýši o 
jeden stupeň. Pri dosiahnutí maximálnej hlasitosti sa ozve tón.

Zníženie hlasitosti: raz stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti, hlasitosť sa zníži o 
jeden stupeň. Pri dosiahnutí minimálnej hlasitosti sa ozve tón.

Nasledujúca skladba: na 1 sekundu stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.

Predchádzajúca skladba: na 1 sekundu stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti.

Povolenie / zakázanie hlasového ovládania: ak sú slúchadlá pripojené a sú v 
pohotovostnom režime, na 1 sekundu stlačte tlačidlo MFB a povoľte hlasové 
ovládanie. Po uvoľnení tlačidla sa ozve tón bzučiaka. Opätovným stlačením 
tlačidla MFB hlasové ovládanie zakážete. (Hlasové ovládanie musí podporovať 
Váš telefón.)

Vymazanie histórie párovania: počas nabíjania prepnite prepínač doľava; 
dlho, na 5 sekúnd, stlačte tlačidlo MFB. Biela kontrolka blikne.

Vypnutie: v akomkoľvek režime prepnite prepínač doprava. Biela kontrolka sa na 2 
sekundy rozsvieti. Ozve sa oznámenie "Vypnuté" (Power off).

Nabíjačka a batéria: Pred použitím iného ako dodaného nabíjacieho adaptéra pre 
nabíjanie slúchadiel skontrolujte, či spĺňa odporúčané parametre. Doporučené 
výstupné napätie: DC 5 V +/- 0,25 V a odporúčaný výstupný prúd 100 až 500 mA. 
Vyššie napätie ako odporúčané môže poškodiť slúchadlá. Upozornenie: pokiaľ je to 
možné, používajte na nabíjanie iba odporúčané nabíjačky. Iné nabíjačky môžu byť v 
rozpore so záručnými podmienkami a môžu byť nebezpečné.

Nabíjanie batérie

1. Slúchadlá sú vybavené zabudovanou batériou, ktorú nemožno vymeniť. Batériu 
sa nepokúšajte zo slúchadiel vyňať; 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.)

2.  Ak kontrolka bliká červeno, je batéria vybitá. Ak aj napriek tomu budete 
slúchadlá používať, môžu sa automaticky vypnúť. Pre nabíjanie vložte slúchadlá 
do nabíjacej kolísky a nabíjaciu kolísku pripojte k automobilovej USB nabíjačke 
alebo koncovku do USB 5V nabíjačke.

3.  Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno. Ak sa slúchadlá nenabíjajú, 
odpojte slúchadlá od nabíjacej kolísky a potom ju opäť pripojte. Slúchadlá sa 
nabijú na plnú kapacitu približne za 2 hodiny. Po úplnom nabití sa rozsvieti 
biela kontrolka. Potom odpojte nabíjačku, kolísku aj slúchadlá.

4.  Plne nabitá batéria umožňuje približne 4 hodiny hovoru, alebo 80 hodín 
pohotovostného stavu. Skutočná doba hovoru a doba pohotovostného režimu 
môže závisieť na použitom mobilnom telefóne, na nastavení, od použitej metódy 
a na okolitých vplyvoch.

Rady:
1. Pre predĺženie životnosti batérie Vám odporúčame nabíjať slúchadlá aspoň 
raz za mesiac.
2. Pre nabíjanie používajte iba nabíjačku dodanú so slúchadlami. Použitie
nekvalitných nabíjačiek môže byť nebezpečné.
3. Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť.
4. Slúchadlá NEPOUŽÍVAJTE pri spaní, môže dôjsť k ich poškodeniu alebo k 
Vášmu zraneniu.
5. Pri riadení vozidla odporúčame používať firemné Bluetooth slúchadlá,
aby bola zaistená bezpečnosť pri riadení. Je nebezpečné za jazdy používať 
mobilný telefón.
6. Slúchadlá skladujte mimo dosahu detí. Malé súčiastky slúchadiel môžu 
spôsobiť udusenie alebo iné zranenia detí.

Informácie o likvidácii a recyklácii

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na Vašom výrobku, literatúre alebo 
obale Vám pripomína, že všetky elektronické výrobky a batérie na konci svojej 
životnosti musia byť separované na zberných miestach; nesmú sa vyhadzovať 
do zmiešaného odpadu s odpadkami z domácností.
Je na zodpovednosti koncového užívateľa, ako likviduje použité zariadenia, 
využitím zberných nádob pre zber použitých elektrických a elektronických 
zariadení a batérií v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami. Správny zber 
a recyklácia Vášho zariadenia napomáha, aby elektronický a elektrický odpad 
bol recyklovaný spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály, chráni ľudské zdravie a 
životné prostredie, zabraňuje nesprávnej manipulácii, náhodnému poškodeniu 
alebo nesprávnej recyklácii na konci životnosti výrobku.

Uplatnené štandardy

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 / EÚ

Výrobok nesie od roku 2018 značku CE

Podpis:Meno: George Barbu 
Funkcia: hlavný manažér 
Miesto: Bukurešť
Dátum: 20.11.2018

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru: prichádzajúci hovor odmietnete dvojitým 
stlačením tlačidla MFB.

Prepínanie zvuku hovoru: počas hovoru stlačte na 1 sekundu tlačidlo MFB. So 
zabzučaním sa zvuk prepne do mobilného telefónu. Pre prenesenie zvuku späť do 
slúchadiel, opäť stlačte na 1 sekundu tlačidlo MFB.

Vytáčanie posledného volaného čísla: v pohotovostnom režime dvakrát rýchlo za 
sebou stlačte tlačidlo MFB a vytočíte posledné volané číslo. Vytáčanie zrušíte 
opätovným stlačením tlačidla MFB.

Automatické prijatie prichádzajúceho hovoru: pri prichádzajúcom hovore, 
zdvihnite slúchadlá z nabíjacej USB kolísky.

Automatické ukončenie hovoru: počas hovoru položte slúchadlo do nabíjacej USB 
kolísky.

Prehrávanie / pauza hudby: Raz stlačte tlačidlo MFB, spustí sa prehrávanie. 
Opätovným stlačením sa prehrávanie zastaví.
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