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Felhasználói kézikönyv 
 

 

Termékjellemzők 
Bluetooth verzió: v4.2 
Vezeték nélküli hatótávolság: 10 m 
Frekvencia: 2,4 GHz, Class 2 
Támogatott profilok: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, AVDTP 1.3, HFP 
A többpontos technológia lehetővé teszi a headset csatlakoztatását két telefonhoz egyidejűleg, és 
mindkét eszközről fogadhatsz hívásokat. 
Mikrofon frekvenciatartománya: 100 Hz - 10 KHz 
Mikrofon érzékenysége: -44dBm 
Mikrofon: 10 mm 
Működési idő: kb. 7 óra 
Készenléti idő: akár 120 óra 
Töltési idő: 2 óra 
Töltő kábel: micro USB 
Jellemzők: hangjelzések, iOS akkumulátor állapotfigyelő 
Bluetooth párosító név: Tellur Vox 55 
Termék méretei: 54 x 18 x 23,5 mm 
Termék súlya: 11 g 
 
Gyors üzembe helyezés 
 
A headset adott modelltől függően a következő elemeket tartalmazza: 
1. (Piros, Zöld vagy Kék) színű LED jelzőfény 
2. MFB gomb (mobiltelefon logóval - vagy tájegységgel) / kapcsoló 
3. A hangerő gomb „+” és „-” tartalmaz (nem minden headsetnél támogatott) 
4. Töltő aljzat 
5. Fülkapocs 
6. Mikrofon 
7. Hangszóró 
 
Használat előtt töltse fel készüléket. A töltési részletek leírása a jelen használati kézikönyvben 
található a töltő és akkumulátor részben. A párosítástáshoz válasszon kompatibilis mobiltelefont vagy 
más Bluetooth eszközt. A párosítás részletei az alapműveletek részben vannak megírva. 
 
Fontos információ. A headset készülékét ne helyezze hitelkártyák vagy más mágneses tárolóeszköz  
közelében, fennáll a törlésük veszélye. 
 



Alapműveletek 
(Megjegyzés: rövid megnyomás = egy gombnyomás; dupla megnyomás = két gyors gombnyomás 
egymásután; hosszú nyomás = tartsa nyomva a gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig.) 
 
Bekapcsolás és párosítás: 
1. Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a MFB gombot, amíg a kék vagy piros 
jelzőfény villogni kezd, majd engedje fel a gombot (ekkor hangjelzés vagy hang fog megszólalni), és a 
headset párosítási módra kapcsol. 
2. Kikapcsolt állapotban nyomja meg a MFB gombot, amikor a kék jelzőfény villogni kezd vagy 
megszólal a „Bekapcsolt, párosítás“ értesítés (“Power on, Pairing”) a headset automatikusan 
párosítási módra kapcsol.  

3. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig, ezzel a 
headset bekapcsol. Piros és kék jelzőfény egyszerre 3-szor felvillan és a headset „BE” ("Power On") 
hangjelzést ad ki. Ezután piros és kék jelzőfény felváltva villogni kezd, és a "Párosítás" ("Pairing") 
üzenet hallható. 
 
4. Ha a headset ki van kapcsolva, csúsztassa a kapcsolót felső állásba azzal bekapcsolja a készüléket  
a headset „BE” ("Power On") hangjelzést ad ki es automatikusan párosítási módra kapcsol. Piros és 
kék jelzőfény felváltva villogni kezd. Abban az esetben, ha nem történik meg a párosítás a headset 
180 másodperc után automatikusan kikapcsol. Automatikus kikapcsolás alatt 2 másodpercre felvillan 
a piros jelzőfény és a headset "Ki" ("Shut down") hangjelzést ad ki. 
 
Párosítás: Mobiltelefonján kapcsolja be a Bluetooth-ot. A Bluetooth listában keresse meg a headset 
nevét: „Tellur Hang 55 ”. A Tellur Vox 55 kiválasztása után adja meg a 0000 jelszót, abban az esetben,  
ha a mobiltelefon megköveteli; (ha a mobil készülék V2.1  Bluetooth-ot használ vagy újabb verziót, 
jelszó megadása nem szükséges), a sikeres csatlakozáshoz válasszon headset szolgáltatást. 

Hívás fogadása: A hívás fogadásához némelyik headset fel van szerelve hanggal/rezgéssel/ 
zümmögővel/hangjelzéssel/ beérkező hívószám bejelentésével. Amint meghallja a zümmögő hangot, 
nyomja meg röviden az MFB gombot, és lépjen be hang üzemmódba. 

Hívás elutasítása: A beérkező hívás elutasítása esetén nyomja meg az MFB / hangerő +/- gombot 
kétszer egymás után gyorsan, vagy nyomja meg és tartsa ezek gombok egyikét lenyomva addig amig 
a headset zümmögéssel vagy hangjelzéssel jelezni kezd, ebben a pillanatban engedje el a gombot a 
beérkező hívás elutasítására.  
 
Hívás befejezése: hívás közben röviden nyomja meg a MFB gombot a hívás befejezéséhez. 
Hangerőszabályzó: ha a headset fel van szerelve hangerőszabályzóval, hívás közben szabályozható 
Volume+ gomb által a hangerő növelése és a Volume- gomb által a hangerő csökkentése. 
Hívásátvitel: ha a hívást headset által fogata, nyomja meg az MFB gombot kétszer egymás után, vagy 
nyomja meg és tartsa lenyomva. Ezzel a hívást átviszi mobiltelefonra. A gombnyomás 
megismétlésével ismét headsetre irányítja a hívást. 
Utoljára hívott szám tárcsázza: Ezt a funkciót végrehajtja, ha a készenléti módba az MFB gombot 
kétszer egymás után gyorsan lenyomja, vagy lenyomva tartja. 
Hangtárcsázás: készenléti állapotban kétszer nyomja meg az MFB gombot a hanghívás aktiválásához 
hangvezérléssel engedélyezve. A hangvezérlés törléséhez ismét kétszer nyomja meg az MFB gombot. 
(Ezt a szolgáltatás mobileszköznek kell támogatnia). 



Többpontos működési funkció: 
1. Párosítsa a headset készülékét az (A) mobiltelefonnal, majd ezután kapcsolja ki headset készülékét. 
Kapcsolja be ismét a headset készülékét és párosítsa a (B) mobiltelefonnal majd újra kapcsolja ki 
headset készülékét. Végül kapcsolja be a headset készülékét, amely automatikusan csatlakozik 
(A) és (B) mobiltelefonnal, anélkül hogy a párosítási módba volna állítva a headset. Ebben az esetben  
mindkét mobiltelefonról  tud fogadni telefonhívást. 
2. Párosítsa a headset készülékét az (A) mobiltelefonnal, majd ezután egyszerre kapcsolja ki a 
Bluetooth funkciót az (A) telefonon és kapcsolja ki a headset készülékét. Ezután kapcsolja be ismét a 
headset készülékét és párosítsa a (B) mobiltelefonnal. Végül kapcsolja be a Bluetooth funkciót az (A) 
telefonon, amely automatikusan csatlakozik a headset készülékhez. (A mobil eszköznek támogatnia 
kell automatikus visszatérés funkciót) 
 
Több résztvevős konferenciahívás: 
1. Ha egy másik fél (B) felhívja Önt az (A) telefonbeszélgetés közben, az MFB gomb megnyomásával 
az (A) hívást befejezi és fogadja a (B) hívást; Abban az esetben, ha az MFB gombot 3 másodpercig 
lenyomva tartsa a (B) hívást elutasítsa és az (A) hívást folytatni tudja. 
Telefonhívás közben a beérkező hívás esetén az MFB gomb kétszeri megnyomásával mindkét hívó 
felet tudja fogadni kétsávos kommunikációban. Az MFB gomb 1 másodperces megnyomásával 
visszatartja az (A) hívást és fogadja a (B) hívást. (Nem minden headset támogatja ezt a funkciót) 
 
A headset gyári beállításainak visszaállítása: 
1. Párosítási módban, amikor a kék jelzőfény világít, vagy amikor a piros és a kék jelzőfény felváltva 
villog, 2 másodpercig nyomja meg az MFB gombot, majd engedje fel. Piros és a kék jelzőfény 
egyszerre villogni kezd. 
2. A headset töltése közben nyomja meg a hangerő „+” vagy hangerő „-” miután a kék jelzőfény 
háromszor felvillan. 
3. A headset töltése közben, nyomja meg az MFB gombot, amikor kék vagy a piros jelzőlámpa villogni 
kezd. 
4. Csatlakoztassa a headset készülékét a töltőhöz, és nyomja meg egyszerre az MFB és a hangerő „-” 
gombjait 3 másodpercre, amig a lila jelzőfény egyszer felvillan. (Nem minden headset támogatja ezt a 
funkciót) 
5. A headset töltése közben, nyomja meg az MFB gombot 5 - 10 másodpercre. A jelzőfény háromszor 
pirosan felvillan, és a headset visszaáll gyári beállításra. 

Kikapcsolás: 
1. Ha a headset be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot, amíg a kék és 
piros jelzőfény egyszerre felvillan.(zümmögés vagy hangjelzés kíséretében) Ezután a headset  
kikapcsol. 
2. Ha a headset bármilyen üzemmódban van, csúsztassa a kapcsolót alsó állásba, a jelzőfény 2 
másodpercre pirosra vált, majd kialszik és megszólal a „Power off“ ("Kikapcsolás") üzenet. 
3. Ha a headset bármilyen üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 
5 másodpercig, ezután a jelzőfény 2 másodpercre pirosra vált, majd kialszik és megszólal a „Power 
off“ ("Kikapcsolás") üzenet. 
 
 

 

 



Figyelmeztetés a jelvesztés esetén: 
Ha kikerül a Bluetooth hatótávolságából, „Disconnected” (leválasztva) hangjelzést fog kiadni a 
készülék. Ha ismét Bluetooth hatótávolságon belülre kerül a headset “Pairing” hangjelzést fog kiadni, 
és automatikusan párosítási módba lép. (Nem minden headset támogatja ezt a funkciót) 
 

Automatikus újracsatlakozás: 
A készülék újraindításakor a headset újból  megkísérli csatlakoztatni magát az utoljára csatlakoztatott 
mobiltelefonhoz. (Nem minden headset támogatja ezt a funkciót) 
 

Töltő és akkumulátor 
Mielőtt a nem mellékelt gyári töltőadaptert használná a headset töltéséhez, győződjön meg róla, 
hogy a töltőadapter megfelel az ajánlott paramétereknek. Ajánlott kimeneti feszültség: DC 5 V +/- 
0,25 V, és az ajánlott kimeneti áram 100-500 mA. Az ajánlottnál magasabb feszültség károsíthatja 
a headset készüléket. 
A headset beépített akkumulátorral van felszerelve, cseréje nem lehetséges. Ne kísérelje meg 
eltávolítani az akkumulátort a headsetből. Ez károsíthatja a headset készüléket. Ha nem használja 
huzamosabb ideig a headset készülékét, tárolja száraz, jól szellőző helyen és kéthavonta töltse fel. 
 
1. Ha a jelzőfény pirosan villog, az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ha annak ellenére 
használatba veszi a headset készüléket egy idő után automatikusan kikapcsol. A headset 
feltöltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt headset töltő aljzathoz. 
2. Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz. 
3.  Töltés közben piros jelzőfény világít. 
Ha a headset nem töltődik, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, majd csatlakoztassa újra. Headset 
körülbelül 2,5 óra alatt töltődik fel. Teljes feltöltésnél a piros jelzőfény elalszik és elkezd világítani  
a kék jelzőfény. 
4. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 7 órányi beszélgetési időt, illetve 120 óra készenléti 
állapotot biztosíthat. Tényleges beszélgetési és készenléti időt, befolyásolja  mobiltelefon típusa, 
különböző beállítások és a felhasználás módja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problémamegoldás 

A probléma leírása Probléma oka Megoldás 

Headset nem kapcsol be. 

Az akkumulátor lemerült.                        
1. Az MFB gomb rövid ideig 
volt lenyomva 
 

Használjon töltőadaptert 
és töltse fel az akkumulátort. 
1. Nyomja meg és tartsa az MFB 
gombot lenyomva 
hosszabb ideig 

2. A kapcsoló gomb nincs 
megfelelő 
pozícióban 

2. Csúsztassa a kapcsoló gombot 
megfelelő 
pozícióba 

A töltés nem sikerült Tápcsatlakozó nincs 
bedugva megfelelően 

Tápcsatlakozót húzza ki és 
csatlakoztassa újra 

A headsetet nem lehet 
kikapcsolni 

Headset belső programja 
hibát észlelt helytelen 
parancs miatt 

Töltse fel a headsetet és indítsa újra 

Headset nem látható vagy a 
párosítás nem sikerült 

Headset nincs beállítva 
párosítási módra Headset állítsa be párosítási módra 

Bluetooth a mobiltelefon 
hibát jelent 

Indítsa újra a telefont és 
ismételje meg a párosítást 

 

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók  
 
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a terméket 
és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni. Amikor a termék 
eléri az életciklusa végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A végfelhasználó 
felelőssége, hogy a használt terméket és/vagy annak akkumulátorát a helyi törvényekkel és 
előírásokkal összhangban hulladékgyűjtő elektromos és elektronikus  konténerekben kell 
leselejteznie. A termék és/vagy az akkumulátor szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a 
természeti javakat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás oly módon történjen, amely védi az emberi 
egészséget és a környezetet. 
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