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Užívateľský manuál



Popis 

Zapnutie / vypnutie
• Zapnutie: dlho stlačte multifunkčné
tlačidlo, kontrolka začne blikať modro.
• Vypnutie: dlho stlačte multifunkčné
tlačidlo, kontrolka 3krát červeno blikne a
potom sa slúchadlá vypnú.
Kontrolka (LED)
• Výstraha na nízku kapacitu batérie: ak
sa batéria handsfree vybije, mikrofón
oznámi, že kapacita batérie je nízka.
• Režim párovania (kontrolka opakovane
bliká na červeno a modro).
• Nabíjanie: po úplnom nabití batérie
bude kontrolka svietiť na modro.



Micro USB nabíjacie rozhranie
•  Nabíjanie: pred prvým použitím 
slúchadiel ich nabíjajte najmenej 2 hodiny 
Multifunkčné tlačidlo
•  Prijatie hovoru: pre prijatie 
prichádzajúceho hovoru, raz stlačte 
tlačidlo MFB
•  Ukončenie hovoru: ak chcete hovor 
ukončiť, raz stlačte tlačidlo MFB, hovor 
bude ukončený
•  Vytáčanie posledného volaného čísla: v 
pohotovostnom režime dvakrát po sebe 
stlačte tlačidlo MFB, posledné volané 
číslo bude vytočené
•  Odmietnutie hovoru: pri 
prichádzajúcom hovore stlačte na 3 
sekundy tlačidlo MFB, prichádzajúci 
hovor bude odmietnutý
Pripojenie k smartphonu

1. Slúchadlo a smartphone umiestnite do 
vzdialenosti max.1 m, čím bližšie, tým 
lepšie
2. Dlho stlačte tlačidlo MFB až začne 
kontrolka na červeno a modro blikať,



slúchadlá vstúpia do režimu párovania 
3. Na smartphone zapnite funkciu 
Bluetooth, v zozname vyhľadajte 
slúchadlá "Tellur Vox 50" a kliknutím 
slúchadlá pripojte. Po úspešnom 
pripojení bude kontrolka blikať na modro 

Riešenie problémov

1. V zozname Bluetooth zariadení
v smartphone nemôžem slúchadlá nájsť 
Dôvody:
1.1 Slúchadlá sú vypnuté
1.2 V slúchadlách je niečo zle
1.3 V smartphone je niečo zle

Riešenie:
1.4 Po vypnutí slúchadiel dlho stlačte 
tlačidlo MFB, až kontrolka začne na 
červeno a modro blikať, slúchadlá 
prejdú do režimu párovania
1.5 Reset slúchadiel
1.6 Reštartujte svoj smartphone. 
Vymažte všetky predchádzajúce 
pripojenia a procedúru spustite znova.



Poznámky
1.7 Ak sú slúchadlá v režime párovania, 
slúchadlá k smartphonu pripojte do 2 
minút, inak sa automaticky vypnú

Rady:
Používajte nabíjací adaptér, ktorého 
maximálny výstupný prúd je nižší ako 1 A. 
Ak sú slúchadlá plne nabité, odpojte 
nabíjací adaptér.



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.




