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Děkujeme vám za výběr automobilové 
soupravy Bluetooth car kit CK-B1. Byla 
speciálně navržena pro bezpečné řízení 
vozidla, snadné přijímání hovorů a volání 
během řízení.
Před montáží si pečlivě přečtěte pokyny pro 
používání soupravy.

1. Nabíjení CK-B1
Zkontrolujte, zda je vaše Bluetooth hands-
free souprava před použitím plně nabita. K 
nabíjení můžete použít přiložený mikro USB 
kabel. 
Při nabíjení LED kontrolka bliká zeleně. V 
okamžiku, kdy kontrolka zhasne, souprava je 
plně nabita.

2. Zapnutí soupravy CK-B1
Pokud chcete soupravu zapnout nebo 
vypnout, přesuňte přepínač na pravé straně 
soupravy.

3. Automatické zapnutí / vypnutí
Hands-free automobilová souprava je 
vybavena funkcí detekce vibrací. Po 
spárování s vaším mobilním telefonem, se 
zařízení automaticky vypne pokud 
nepoužíváte déle než 5 minut, nebo pokud 
se od zařízení vzdálíte na vzdálenost větší 
než 10 m. Pokud chcete zařízení opět 
zapnout, otevřete a uzavřete dveře vozidla 
nebo klepněte na zařízení. 
Poznámka: Pokud zařízení odpojíte od 
vašeho mobilního telefonu ručně, příště se 
automaticky nepřipojí.

4. Vícejazyčné
Tento reproduktor podporuje hlasové výzvy v 
angličtině, němčině, francouzštině, italštině, 
španělštině, japonštině a čínštině. Dlouhým 
stiskem malého kulatého tlačítka na levé 
straně můžete mezi jazyky přepínat.



5. Párování soupravy CK-B1 s prvním 
telefonem
Před prvním použití soupravy hands-free je 
nutné ji spárovat s vaším mobilním 
telefonem. 
a. Zapněte Bluetooth automobilovou 
soupravu, uslyšíte hlasovou výzvu “power 
on-Ready to pair“ (zapnuto, připraven k 
párování). 
b. Na mobilním telefonu zapněte funkci 
Bluetooth a v seznamu vyhledejte hands-free 
pod názvem “Tellur CK-B1”.
c. Vyberte zařízení Tellur CK-B1 ve svém 
mobilním telefonu a telefon spárujte (na 
některých mobilních telefonech může být 
vyžadováno heslo ”0000”). Po úspěšném 
spárování uslyšíte hlasové oznámení 
”CONNECTED” (připojeno).
Poznámka: Pokud párování nebylo na poprvé 
úspěšné, vypněte a zapněte zařízení a 
opakujte postup při párování.

6. Připojení druhého telefonu
Toto zařízení podporuje současný provoz 
dvou mobilních telefonů.
Pro nastavení postupujte podle následujících 
kroků:
a) První telefon odpojte od hands-free 
soupravy CK-B1
b) Spárujte druhý telefon se soupravou CK-
B1.
c) Připojte první telefon k soupravě CK-B1.

7. Příjem / odmítnutí příchozího hovoru
7.1 Při zazvonění telefonu, hovor přijměte 
krátkým stiskem kulatého tlačítka ve středu 
zařízení. 
7.2 Příchozí hovor odmítnete dlouhým 
stiskem, na 1 až 2 vteřiny, kulatého tlačítka 
ve středu zařízení.  



(Krátký stisk nebo dvojitý stisk nefunguje).

8. Ukončení hovoru
Telefon zavěsíte krátkým stiskem kulatého 
tlačítka ve středu zařízení. Krátkým stiskem 
malého levého tlačítka vypnete mikrofon.
a) V případě, že hovor je přepnut do 
mobilního telefonu, funkce ztišení mikrofonu 
telefonu nebude fungovat.
b) Pokud mikrofon na hands-free ztišen, 
volající vás neuslyší.

9. Přepnutí hovoru
Dlouhým stiskem kulatého tlačítka ve středu 
zařízení na 1 až 2 vteřiny, můžete přepínat 
hovor mezi hands-free CK-B1 a mobilním 
telefonem.

10. Vytočení posledního volaného čísla
Pokud je hands-free připojeno, dvakrát krátce 
stiskněte kulaté tlačítko ve středu zařízení a 
poslední volané číslo bude vytočeno.

11. Ovládání hlasitosti
Dlouhým stiskem tlačítka hlasitosti “+ / ” na 
hands-free zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

12. Přehrávání hudby
Po připojení k zařízení s podporou Bluetooth, 
můžete přes Bluetooth přehrávat hudbu v 
soupravě CK-B1.
- Dlouhým stiskem tlačítka “+ / -” můžete 
nastavit hlasitost; krátkým stiskem tlačítka 
můžete přeskočit na následující nebo 
předchozí skladbu;
- Stiskem kulatého tlačítka ve středu zařízení 
přerušíte nebo spustíte přehrávání hudby.



13. Ochrana před vybitím baterie
Pokud je baterie vybitá, hands-free 
Bluetooth automobilová souprava oznámí  
“Low Battery” (vybitá baterie). Před 
opětovným použitím baterii znovu nabijte.

14. Specifikace
Bluetooth verze: 5.0 + EDR
Pracovní dosah: až do 10 metrů
Mikrofon: Ano (podporuje funkce hands-free)
Technologie volání hands-free: potlačení 
hluku (CVC) a potlačení ozvěny
Vícebodová technologie: párování a 
udržování připojení dvou telefonů a příjem 
hovorů z obou telefonů
Frekvenční pásmo: 2.4 GHz
Podporované profily: HSP, HFP, DSP, A2DP, 
AVRCP
Napájení: 3,7 V 1000 mAh
Pohotovostní režim: 1000 hodin
Doba hovoru: 16 hodin
Doba nabíjení: 3 hodiny
Konektor nabíjení: mikro USB
Příkon: 2W
Ovládání hlasitosti: ano
Automatické zapnutí / vypnutí: ano
Další vlastnosti: podpora hlasového ovládání
Dostupné barvy: černá

Obsah balení: 
Bluetooth Car Kit CK-B1; Nabíjecí kabel; 
Uživatelský manuál; Záruka.



INFORMACE O LIKVIDACI A 
RECYKLOVÁNÍ

Přeškrtnutý symbol nádoby na odpad na 
vašem výrobku, bateriích, brožuře nebo na 
obalovém materiálu vás upozorňuje, že 
elektronická zařízení a baterie musí být na 
konci své životnosti likvidovány odděleně; 
nesmí být likvidovány společně s 
komunálním odpadem. Je na odpovědnosti 
uživatele likvidovat zařízení prostřednictvím 
sběrných dvorů nebo služeb, které se 
zabývají separací a likvidací elektrického a 
elektronického odpadu (WEEE) a baterií ve 
shodě s místními zákony. Správný sběr a 
recyklace vašeho vysloužilého zařízení 
pomáhá zajistit recyklaci EEE odpadu 
způsobem, který šetří cenné materiály a 
chrání zdraví a životní prostředí. Nesprávná 
manipulace, náhodné rozbití, poškození 
nebo nesprávná recyklace na konci 
životnosti zařízení může být škodlivá pro 
zdraví a životní prostředí.
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Prohlášení o shodě

My, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucharest, 
Sector 1, Marinarilor street, nr. 31, na vlastní 
odpovědnost prohlašujeme, níže uvedený výrobek:

Popis výrobku: Bluetooth Car Kit CK-B1, blac
Značka: Tellur                      
Produktový kód: TLL622061

Neohrožuje životy, zdraví, bezpečnost práce, nemá 
negativní dopad na životní prostředí a odpovídá 
normám uvedeným v prohlášení o shodě výrobce.

Výrobek je v souladu s následujícími normami a / nebo 
jinými normativními dokumenty:
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