
 



Popis 

 

 

Zapnutí / vypnutí 

• Zapnutí: dlouze stiskněte multifunkční 

tlačítko, kontrolka začne blikat modře. 

• Vypnutí: dlouze stiskněte multifunkční 

tlačítko, kontrolka 3krát červeně blikne a 

pak se sluchátka vypnou.  

Kontrolka (LED) 

• Výstraha na nízkou kapacitu baterie: 

pokud se baterie handsfree vybije, 

mikrofon oznámí, že kapacita baterie je 

nízká. 

• Režim párování (kontrolka opakovaně 

bliká červeně a modře). 

• Nabíjení: po úplném nabití baterie bude 

kontrolka svítit modře. 



 

Mikro USB nabíjecí rozhraní 

 • Nabíjení: před prvním použití sluchátek 

je nabíjejte nejméně 2 hodiny  

Multifunkční tlačítko 

• Přijetí hovoru: pro přijetí příchozího 

hovoru jednou stiskněte tlačítko MFB 

• Ukončení hovoru: pokud chcete hovor 

ukončit, jednou stiskněte tlačítko MFB, 

hovor bude ukončen 

• Vytáčení posledního volaného čísla: 

v pohotovostním režimu dvakrát po sobě 

stiskněte tlačítko MFB, poslední volané 

číslo bude vytočeno 

• Odmítnutí hovoru: při příchozím hovoru 

stiskněte na 3 vteřiny tlačítko MFB, 

příchozí hovor bude odmítnut 

Připojení k smartphonu 

1. Sluchátko a smartphone umístěte do 

vzdálenosti max. 1 m, čím blíže, tím lépe 

2. Dlouze stiskněte tlačítko MFB až začne 

kontrolka červeně a modře blikat, 

sluchátka vstoupí do režimu párování 

3. Na smartphonu zapněte funkci 

Bluetooth, v seznamu vyhledejte sluchátka 

“Tellur Vox 50”, a kliknutím sluchátka 



připojte. K připojení není vyžadováno 

heslo. Po úspěšném připojení bude 

kontrolka modře blikat 

 

Řešení problémů 

 1. V seznamu Bluetooth zařízení 
v smartphonu nemohu sluchátka najít  
Důvody: 

1.1 Sluchátka jsou vypnuta 
 1.2 Ve sluchátkách je něco špatně 

1.3 Ve smartphonu je něco špatně 

Řešení: 

 1.4 Po vypnutí sluchátek dlouze stiskněte 

tlačítko MFB, až kontrolka začne červeně 

a modře blikat, sluchátka přejdou do 

režimu párování 

1.5 Reset sluchátek 

 1.6 Restartujte svůj smartphone. Vymažte 

všechna předchozí připojení a proceduru 

spusťte znovu. 

  



Poznámky 

1.7 Pokud jsou sluchátka v režimu 

párování, sluchátka k smartphonu připojte 

do 2 minut, jinak se automaticky vypnou 

Rady: 

Používejte nabíjecí adaptér, jehož 

maximální výstupní proud je nižší než 1 A. 

Pokud jsou sluchátka plně nabita odpojte 

nabíjecí adaptér. 

  



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.  


