CASCA BLUETOOTH MONOS
TLL511251- Manual de utilizare

Specificatii tehnic
Versiune Bluetooth: v4.2
Raza de actiune wireless: 10 m
Frecventa de raspuns: 2.4GHz, Clasa 2
Profile suportate: HFP1.6, HSP, A2DP,
AVRCP
Autonomie de vorbire: Pana la 3.5 ore
Autonomie de redare: Pana la 3.5 ore
Autonomie standby: Pana la 180 ore
Timp de incarcare: 2 ore
Nume conectare Bluetooth: Tellur Monos
Dimensiuni produs: 49.3 x 15.2 x 10.08mm
Greutate produs: 6g
Conectare
Apasa butonul de pornire pana cand
indicatorul LED lumineaza intermitent in
culorile rosu si albastru. Activeaza functia

Bluetooth din dispozitivul tau si scaneaza
dispozitivele disponibile. Selecteaza numele
Tellur Monos pentru a conecta casca la
dispozitivul tau Bluetooth. Daca dispozitivul o
cere, introdu parola 0000.
Odata conectata casca, indicatorul LED se
aprinde intermitent in culoarea albastra.
Operatiuni de baza
Apeluri si redare audio
• Preluarea si inchiderea unui apel – apasa
butonul o data
• Respingerea unui apel – apasa lung butonul
timp de 2 secunde
• Preluarea apelului B, punerea in asteptare a
apelului A – apasa butonul o data
• Schimb intre apelul A si apelul B - apasa
lung butonul timp de 2 secunde
• Inchiderea apelului B, revenire la apelul A -

apasa butonul o data
• Transferul apelului dinspre casca spre
difuzorul telefonului - apasa butonul o data
• Reapelarea ultimului numar format – apasa
butonul o data
• Restabilirea conexiunii Bluetooth (cand
casca nu se reconecteaza automat) – apasa
butonul o data
• Controlul redarii audio (pauza/redare) –
apasa butonul o data
Reincarcarea:
• Pana la finalizarea ciclului de incarcare,
indicatorul LED sta aprins in culoarea rosie.
• Un ciclu complet de incarcare dureaza pana
la 2.5 ore.
Nota: Daca nu folosesti casca pentru o
perioada mai lunga de timp, reincarc-o cel
putin o data pe luna.

Avertisment
Pentru a-ti proteja auzul, regleaza volumul la
un nivel adecvat si evita folosirea indelungata
Informatii privind deseurile de echipamente
electrice si electronice (DEEE)
(Anexa a manualului de utilizare)
Deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE) pot contine
substante periculoase ce au un impact negativ
asupra mediului si a sanatatii
umane, in cazul in care nu sunt colectate
separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE
DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un
simbol de clasificare a deseurilor de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
reprezentat grafic in imaginea de mai sus.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu

trebuie amestecate cu deseurile menajere si
ca ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 –
referitoare la protectia mediului
si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice, va
recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la
constructia acestui produs sunt
materiale de inalta calitate, care pot fi
refolosite si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul
menajer sau cu alte gunoaie la
sfarsitul duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru
reciclarea echipamentelor
electrice si electronice unde va fi preluat in
mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile
locale pentru detalii despre aceste

centre de colectare organizate de operatorii
economici autorizati pentru
colectarea DEEE

