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Technické špecifikácie

Verzia Bluetooth: v5.0
Bezdrôtový dosah: 10 m
Frekvencia: 2.4 GHz, Class 2 
Podporované profily: HFP1.6, HSP, hlasové výzvy, A2DP, AVRCP, 
iOS monitorovanie stavu batérie
Viacbodová technológia: párovanie a udržiavanie spojenia s 
dvoma telefónmi, príjem hovorov z oboch telefónov
Doba hovoru: až do 6 hodín
Doba prehrávania hudby: až do 5,5 hodiny 
Pohotovostná doba: až do 135 hodín 
Doba nabíjania: 2 hodiny
Názov pre párovanie Bluetooth: Tellur Argo 
Rozmery výrobku: 60 x 11 x 21 mm 
Hmotnosť výrobku: 7 g 

Rýchle spustenie

Slúchadlá obsahujú nasledujúce komponenty:
1.  Kontrolka LED (červená a 
modrá)
2.  Multifunkčné tlačidlo (MFB)
3. Konektor nabíjania
4.  Mikrofón 
5.  Slúchadlo
6.  Gélový nadstavec 

Pred použitím slúchadlá nabite. Detaily o nabíjaní nájdete v sekcii 
Nabíjačka a batéria tohto manuálu.
Pre spárovanie vyberte kompatibilný smartphone alebo iné 
Bluetooth zariadenie. Detaily o párovaní nájdete v sekcii Základné 
operácie. Rady: Slúchadlá neskladujte v blízkosti platobných kariet 
alebo iných magnetických úložísk, hrozí nebezpečenstvo ich 
zmazania.



Základné funkcie
Zapnutie a párovanie:
Zapnutie slúchadiel: stlačte a podržte tlačidlo a uvoľnite ho, až keď 
kontrolka LED začne blikať. Slúchadlá hlasom oznámia "Zapnuté"
("Power on"). Slúchadlá automaticky vstúpia do režimu párovania a 
hlasom Vám oznámia "Párovanie" ("Pairing"), a súčasne LED kontrolka 
začne červeno a modro blikať.
Pokiaľ do 180 sekúnd nedôjde ku spárovaniu, slúchadlá sa 
automaticky vypnú, LED kontrolka zhasne a slúchadlá hlasom oznámia 
"Vypnuté" ("Power off").
Pripojenie: na mobilnom telefóne zapnite Bluetooth a v zozname 
Bluetooth vyhľadajte názov slúchadiel: Tellur Argo. Zvoľte Tellur Argo 
a zadajte heslo 0000, ak je vyžadované; (Ak Váš telefón používa 
Bluetooth vo verzii V2.1 alebo novší, nie je potrebné zadávať heslo). 
Prijatie hovoru: slúchadlá pri prijatí hovoru, hlasom oznámia 
"Prichádzajúci hovor" ("Incoming call") a volajúce číslo. Pre prijatie 
hovoru stlačte krátko multifunkčné tlačidlo (MFB).
Odmietnutie hovoru: ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, dlho 
stlačte tlačidlo MFB a uvoľnite ho, až budete počuť tón bzučiaka. 
Ukončenie hovoru: počas hovoru krátko stlačte tlačidlo MFB a tým 
hovor ukončíte.
Prepnutie hovoru: pokiaľ bol hovor prijatý pomocou Bluetooth 
slúchadiel, dvakrát stlačte tlačidlo MFB a hovor presmerujte do 
mobilného telefónu. Pre návrat hovoru do Bluetooth slúchadiel, vyššie 
uvedenú operáciu zopakujte.
Vytáčanie posledného volaného čísla: v pohotovostnom režime 
dvakrát stlačte tlačidlo MFB a vytočíte naposledy volané číslo. 
Funkcia viacbodovej prevádzky: slúchadlá spárujte s telefónom A 
podľa postupu popísanom v sekcii Pripojenie, potom súčasne na 
telefóne A a v slúchadlách vypnite Bluetooth. Slúchadlá zapnite a 
rovnakým postupom ich spárujte s mobilným telefónom B. Po 
spárovaní slúchadiel s mobilným



telefónom B, zapnite na telefóne A funkciu Bluetooth. Telefón 
sa automaticky pripojí ku slúchadlám.

Konferenčný hovor s viacerými účastníkmi:
Počas hovoru (hovor A) Vám volá ďalší účastník (hovor B):
1. Jedným stlačením tlačidla MFB ukončíte hovor A a prijmete hovor B.
2. Podržaním tlačidla MFB na 3 sekundy, odmietnete hovor B a 
pokračujete v hovore A.
3. Tlačidlo MFB stlačte dva krát: prijmete hovor B a podržíte hovor A. 
Jedným stlačením tlačidla MFB ukončíte hovor B a obnovíte hovor A.
Vypnutie slúchadiel:
Ak sú slúchadlá zapnuté, dlho stlačte tlačidlo MFB, až sa kontrolka LED 
rozsvieti na červeno a zaznie oznámenie "Power off" (Vypnuté). 
Upozornenie na stratu signálu:
Ak sa dostanete mimo signál Bluetooth, zaznie hlasová výzva
"Disconnected" (Odpojené), nasledované oznámením "Pairing"
(Párovanie) a slúchadlá automaticky vstúpia do režimu párovania.

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: Ak je to možné, používajte len odporúčaný nabíjací 
adaptér. Ostatné nabíjacie adaptéry môžu porušiť podmienky záruky a 
poškodiť výrobok. Ak je nabíjací kábel dodaný spolu so slúchadlami, 
pripojte ho k certifikovanej CCC nabíjačke alebo počítaču a nabite 
slúchadlá.



Nabíjanie batérie
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.
1. Ak kontrolka bliká červeno, je batéria vybitá. Ak aj napriek tomu 
budete slúchadlá používať, môžu sa automaticky vypnúť. Pre nabitie 
slúchadiel pripojte kábel od nabíjačky k nabíjaciemu konektoru 
slúchadiel.
2. Nabíjačku pripojte do zásuvky rozvodu elektrickej energie.
3. Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno.
Ak sa slúchadlá nenabíjajú, odpojte nabíjačku od zásuvky rozvodu 
elektrickej energie a potom ju opäť 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 až 6 hodín hovoru alebo môže byť až 
135 hodín v pohotovostnom režime. Skutočná doba hovoru a doba 
pohotovostného režimu môže závisieť na použitom mobilnom 
telefóne, na nastavení, od použitej metódy a na okolitých vplyvoch.

Riešenie problémov

Popis problému Príčina Riešenie 

Slúchadlá

sa nedajú

zapnúť

Batéria je vybitá. 
Použite nabíjací adaptér a

batériu nabite. 

Doba podržania tlačidla MFB

bola príliš krátka. 

Tlačidlo MFB stlačte na

dlhšiu dobu. 



Popis problému Príčina Riešenie 

Nabíjanie zlyhalo Konektor napájania nie je

správne zasunutý. 

Konektor odpojte a 

znovu pripojte. 

Slúchadlá nemožno nájsť,

alebo zlyhalo párovanie

Slúchadlá nie sú

v režime párovania. 

Pri zapínaní podržte

tlačidlo MFB na dlhšiu

dobu, aby slúchadlá

automaticky vstúpili 

do režimu párovania. 

Bluetooth na mobilnom 

telefóne hlási chybu. 

Reštartujte telefón a 

zopakujte párovanie.

Rady 

1. Na predĺženie životnosti batérie odporúčame batériu nabíjať 
najmenej raz za mesiac.

2. Na nabíjanie slúchadiel používajte iba dodaný nabíjací adaptér. 
Použitím iných nekvalitných nabíjacích adaptérov môže dôjsť k 
poškodeniu slúchadiel.

3. Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť.

4. So slúchadlami NESPITE. Môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel 
alebo k zraneniu. 

5. Pri riadení vozidla, aby bola zaistená bezpečnosť cestnej 
premávky, odporúčame používať Bluetooth handsfree. Je 
nebezpečné používať pri riadení mobilný telefón.

6. Slúchadlá skladujte mimo dosahu detí. Malé súčiastky 
slúchadiel môžu spôsobiť udusenie alebo iné zranenia.



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 bol elektronický a elektrický odpad recyklovaný 
spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály, chráni ľudské zdravie a životné 
prostredie, zabraňuje nesprávnej manipulácii, náhodnému 
poškodeniu alebo nesprávnej recyklácii na konci životnosti výrobku.




