Kit auto handsfree Bluetooth,
CK-B1, negru
Manual de utilizare
TLL622061

Vă mulțumim că ați ales acest kit auto TELLUR
Bluetooth CK-B1!
Este special conceput pentru a va permite sa
conduceți în siguranță, asigurându-va
libertatea de a apela și de a răspunde la un
apel atunci când sunteți la volan.
Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile înainte
de instalare.
1. Încărcarea CK-B1
Asigurați-vă că setul auto Bluetooth CK-B1
este complet încărcat înainte de a începe să-l
utilizați. Trebuie să îl încărcați cu cablul Micro
USB (inclus). Când LED-ul clipește în verde, se
încarcă. Atunci când indicatorul verde se
oprește, este complet încărcat.
2. Pornirea CK-B1
Comutați butonul de alimentare din partea
dreaptă pentru a porni / opri dispozitivul.
3. Pornire / oprire automată
Setul auto CK-B1 are incorporata funcția de
pornire la vibrații. După ce îl împerechezi cu
smartphone-ul, dispozitivul se oprește automat
atunci când nu îl folosești timp de 5 minute sau
te afli la mai mult de 10 metri distanță de
dispozitiv. Pentru a porni dispozitivul din nou,
deschide / închide ușa mașinii sau atinge setul
auto.
Notă: dacă deconectați manual dispozitivul de
la telefonul mobil, acesta nu se va reconecta
automat la următoarea folosire.
4. Mai multe limbi
Acest difuzor reda informații vocale in limbile:
engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă,
japoneză și chineză. Apăsați lung butonul
rotund mic din stânga (Buton MUTE) pentru a

comuta si selecta limba de funcționare dorită.
5. Asocierea CK-B1 cu primul telefon mobil
Când utilizați acest kit auto Bluetooth pentru
prima dată, trebuie să îl asociați cu telefonul
mobil.
a. Porniți setul auto Bluetooth CK-B1 și veți
auzi mesajul vocal „power on-ready to pair”
(pornit-gata de împerechere).
b. Activați funcția Bluetooth a telefonului dvs.
mobil pentru a căuta numele de asociere
„Tellur CK-B1”.
c. Selectați numele de conectare „Tellur
CK-B1”din telefonul dvs. mobil și apăsați-l
pentru a se asocia (unele telefoane mobile pot
necesita introducerea parolei „0000”). După ce
a fost asociat cu succes, veți auzi mesajul
vocal „Connected” (conectat).
Note: Dacă nu a fost asociat cu succes pentru
prima dată, vă rugăm să opriți / porniți
dispozitivul (kit-ul) pentru a repeta pașii de
mai sus pentru conectare.
6. Asocierea CK-B1 cu al doilea telefon mobil
Acest dispozitiv acceptă conectarea simultană
a 2 telefoane mobile.
Vă rugăm să urmați pașii următori:
a) Deconectați primul telefon mobil de la
CK-B1.
b) Asociați CK-B1 cu cel de-al doilea telefon
mobil parcurgând pașii de la punctul 5.
c) Împerecheați primul telefon mobil cu CK-B1
prin apăsarea ultimei înregistrări de asociere
pe telefon.
7. Răspundeți / respingeți apelul
7.1 În timp ce sună telefonul mobil, răspundeți
la apel apăsând scurt butonul rotund din
mijloc.
7.2 Respingeți apelul apăsând lung butonul

rotund din mijloc, timp de 1 ~ 2 secunde.
(Apăsare scurta, daca acționați dublu clic, nu
funcționează).
8. Închideți un apel
Apăsați scurt butonul rotund din mijloc pentru
a închide un apel. Apăsați scurt butonul rotund
din stânga pentru a opri microfonul.(MUTE).
a) În cazul în care apelul telefonic este
comutat la telefonul mobil, funcția „MUTE” nu
va opri sunetul de la telefonul mobil.
b) În cazul în care apelul telefonic este
dezactivat ca sunet (MUTE) pe setul auto
CK-B1, celălalt apelant nu vă poate auzi.
9. Comutator apel telefonic
Apăsați lung butonul rotund din mijloc, timp
de 1 ~ 2 secunde, pentru a comuta conversația
intre telefonul mobil și CK-B1 în timpul
apelului.
10. Reapelează ultimul număr de telefon
Apăsând scurt butonul rotund din mijloc de
două ori (dublu click) când setul auto
Bluetooth funcționează, puteți reapela ultimul
număr de telefon.
11. Controlul volumului
Apăsați lung butonul de volum „+ / -” pe setul
auto pentru a crește sau a reduce volumul.
12. Redarea muzicii
După conectarea cu dispozitivele dvs.
Bluetooth active, puteți reda muzică prin
Bluetooth CK-B1.
- Apăsați lung butonul „+ / -” pentru a regla
volumul; apăsați scurt butonul pentru piesa
următoare sau anterioară;
- Apăsați butonul rotund din mijloc pentru a
întrerupe / reda muzica.
13. Autoprotecție pentru energie redusa
Atunci când bateria este aproape de descăr-

care, setul auto Bluetooth va emite un mesaj
vocal „Low battery”. Vă rugăm, încărcați
complet dispozitivul înainte de a-l utiliza din
nou.
14. Specificații tehnice
Bluetooth: 5.0 + EDR
Raza de actiune: Pana la 10 metri
Microfon: Da (accepta functia de apel in regim
"hands-free")
Tehnologii apeluri "hands-free":
Reducere zgomot de fundal (CVC), anulare
ecou
Tehnologie multipoint: Conectare simultana la
doua telefoane, avand posibilitatea de a prelua
apeluri de pe oricare dintre ele
Frecventa: 2.4GHz
Profile suportate: HSP,HFP,DSP,A2DP,AVRCP
Baterie: 3.7V 1000 mAh
Autonomie standby: 1000 ore
Autonomie vorbire: 16 ore
Timp incarcare: 3 ore
Incarcare: Micro-USB
Putere difuzor: 2W
Control volum: Da
Pornire/oprire automata: Da
Alte functii: Suport control asistenti vocali
Culori disponibile: Negru
Pachetul include: Car Kit Bluetooth CK-B1
Cablu incarcare
Manual utilizare
Certificat de garantie
Dimensiuni produs: 10.9cm x 6.7cm x 2cm
Greutate produs: 100g

Informații privind deșeurile de echipamente
electrice si electronice (DEEE) - (Anexa a
manualului de utilizare)
Deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce
au un impact negativ asupra mediului si
sănătății 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 deșeurilor de echipamente electrice
si electronice (DEEE), reprezentat grafic in
imaginea alăturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu
trebuie amestecate cu deșeurile menajere si ca
ele fac obiectul unei colectări separate.
Având in vedere prevederile OUG 195/2005
referitoare la protecția mediului si O.U.G. 5/2015
privind deșeurile de echipamente electrice si
electronice, va recomandam sa aveți in vedere
următoarele:
• Materialele si componentele folosite la
construcția acestui produs sunt materiale de
înalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
• Nu aruncați produsul împreuna cu gunoiul
menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei
de exploatare.
• Transportați-l la centrul de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
• Va rugam sa luați legătura cu autoritățile
locale pentru detalii despre aceste centre de
colectare organizate de operatorii economici
autorizați pentru colectarea DEEE.

Declaratie de conformitate
Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucuresti, Sector 1, strada
Marinarilor, nr. 31, in calitate de producator, declaram pe propria
noastra raspundere ca produsul:
Descriere Produs: Set/kit auto handsfree Bluetooth, CK-B1, negru
Marca: Tellur
Cod produs: TLL622061
Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact
negativ asupra mediului si corespunde standardelor inscrise in
declaratiile de conformitate ale fabricantului.
Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte
documente normative:
RED – 2014/53/EU
Standarde aplicate:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
RoHS – 2011/65/EU
Produsul are marca CE, aplicata in 2019
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