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Ďakujeme Vám za výber automobilovej 
súpravy Bluetooth car kit CK-B1. Bola 
špeciálne navrhnutá pre bezpečné riadenie 
vozidla, ľahké prijímanie hovorov a volanie 
počas riadenia.
Pred montážou si pozorne prečítajte 
pokyny pre používanie súpravy.

1. Nabíjanie CK-B1
Skontrolujte, či je Vaša Bluetooth hands-free 
súprava pred použitím plne nabitá. Na 
nabíjanie môžete použiť priložený mikro USB 
kábel.
Pri nabíjaní LED kontrolka bliká zeleno. V 
okamihu, keď kontrolka zhasne, súprava je 
plne nabitá.

2. Zapnutie súpravy CK-B1
Pokiaľ chcete súpravu zapnúť alebo vypnúť, 
presuňte prepínač na pravej strane súpravy.

3. Automatické zapnutie/vypnutie
Hands-free automobilová súprava je 
vybavená funkciou detekcie vibrácií. Po 
spárovaní s Vaším mobilným telefónom sa 
zariadenie automaticky vypne ak ho 
nepoužívate dlhšie ako 5 minút, alebo ak sa 
od zariadenia vzdialite na vzdialenosť väčšiu 
ako 10 m. Pokiaľ chcete zariadenie opäť 
zapnúť, otvorte a uzavrite dvere vozidla 
alebo kliknite na zariadenie.
Poznámka: Ak zariadenie odpojíte od Vášho 
mobilného telefónu ručne, nabudúce sa 
automaticky nepripojí.

4. Viacjazyčné
Tento reproduktor podporuje hlasové výzvy v 
angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine, 
španielčine, japončine a čínštine. Dlhým 
stlačením malého okrúhleho tlačidla na ľavej 
strane môžete medzi jazykmi prepínať.



5. Párovanie súpravy CK-B1 s prvým 
telefónom
Pred prvým použitím súpravy hands-free je 
nutné ju spárovať s Vaším mobilným 
telefónom.
a. Zapnite Bluetooth automobilovú súpravu, 
budete počuť hlasovú výzvu "power on-
Ready to pair" (zapnuté, pripravené na 
párovanie).
b. Na mobilnom telefóne zapnite funkciu 
Bluetooth a v zozname vyhľadajte hands-free 
pod názvom "Tellur CK-B1".
c. Vyberte zariadenie Tellur CK-B1 vo svojom 
mobilnom telefóne a telefón spárujte (na 
niektorých mobilných telefónoch môže byť 
vyžadované heslo "0000"). Po úspešnom 
spárovaní budete počuť hlasové oznámenie
"CONNECTED" (pripojené).
Poznámka: Ak párovanie nebolo na prvýkrát 
úspešné, vypnite a zapnite zariadenie a 
opakujte postup pri párovaní.

6. Pripojenie druhého telefónu
Toto zariadenie podporuje súčasnú 
prevádzku dvoch mobilných telefónov.
Pre nastavenie postupujte podľa 
nasledujúcich krokov:
a) Prvý telefón odpojte od hands-free 
súpravy CK-B1
b) Spárujte druhý telefón so súpravou CK-
B1.
c) Pripojte prvý telefón k súprave CK-B1.

7. Príjem/odmietnutie prichádzajúceho 
hovoru
7.1 Pri zazvonení telefónu hovor prijmite 
krátkym stlačením okrúhleho tlačidla v 
strede zariadenia.
7.2 Prichádzajúci hovor odmietnete dlhým 
stlačením, na 1 až 2 sekundy, okrúhleho 
tlačidla v strede zariadenia.



(Krátke stlačenie alebo dvojité stlačenie 
nefungujú).
8. Ukončenie hovoru
Telefón zavesíte krátkym stlačením 
okrúhleho tlačidla v strede zariadení. 
Krátkym stlačením malého ľavého tlačidla 
vypnete mikrofón. 
a) V prípade, že hovor je prepnutý do 
mobilného telefónu, funkcia stíšenia 
mikrofónu telefónu nebude fungovať.
b) Ak je mikrofón na hands-free stíšený, 
volajúci Vás nebude počuť.

9. Prepnutie hovoru
Dlhým stlačením okrúhleho tlačidla v strede 
zariadenia na 1 až 2 sekundy, môžete 
prepínať hovor medzi hands-free CK-B1 a 
mobilným telefónom.

10. Vytočenie posledného volaného čísla 
Ak je hands-free pripojené, dvakrát krátko 
stlačte okrúhle tlačidlo v strede zariadenia a 
posledné volané číslo bude vytočené.

11. Ovládanie hlasitosti
Dlhým stlačením tlačidla hlasitosti "+/-" na 
hands-free zvýšite alebo znížite hlasitosť.

12. Prehrávanie hudby
Po pripojení k zariadeniu s podporou 
Bluetooth, môžete cez Bluetooth prehrávať 
hudbu v súprave CK-B1.
- Dlhým stlačením tlačidla "+/-" môžete 
nastaviť hlasitosť; krátkym stlačením tlačidla 
môžete preskočiť na nasledujúcu alebo 
predchádzajúcu skladbu;
- Stlačením okrúhleho tlačidla v strede 
zariadenia prerušíte alebo spustíte 
prehrávanie hudby.



13. Ochrana pred vybitím batérie
Ak je batéria vybitá, hands-free Bluetooth 
automobilová súprava oznámi "Low 
Battery" (vybitá batéria). Pred opätovným 
použitím batériu opätovne nabite.

14. Špecifikácie
Bluetooth verzia: 5.0 + EDR
Pracovný dosah: až do 10 metrov
Mikrofón: Áno (podporuje funkcie hands-
free) 
Technológia volanie hands-free: potlačenie 
hluku (CVC) a potlačenie ozveny 
Viacbodová technológia: párovanie a 
udržiavanie pripojenia dvoch telefónov a 
príjem hovorov z oboch telefónov
Frekvenčné pásmo: 2.4 GHz
Podporované profily: HSP, HFP, DSP, A2DP, 
AVRCP
Napájanie: 3,7 V 1000 mAh
Pohotovostný režim: 1000 hodín
Doba hovoru: 16 hodín
Doba nabíjania: 3 hodiny
Konektor nabíjania: mikro USB
Príkon: 2W
Ovládanie hlasitosti: áno
Automatické zapnutie / vypnutie: áno
Ďalšie vlastnosti: podpora hlasového 
ovládania 
Dostupné farby: čierna
Obsah balenia:
Bluetooth Car Kit CK-B1; Nabíjací kábel; 
Užívateľský manuál; Info o záruke.



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A 
RECYKLOVANÍ

Symbol preškrtnutej nádoby na odpad 
na Vašom výrobku, batériách, brožúre 
alebo na obalovom materiáli Vás 
upozorňuje, že elektronické zariadenia 
a batérie musia byť na konci svojej 
životnosti likvidované oddelene; 
nesmú byť likvidované spoločne s 
komunálnym odpadom. Je na 
zodpovednosti užívateľa likvidovať 
zariadenie prostredníctvom zberných 
dvorov alebo služieb, ktoré sa 
zaoberajú separáciou a likvidáciou 
elektrického a elektronického odpadu 
(WEEE) a batérií v zhode s miestnymi 
zákonmi. Správny zber a recyklácia 
Vášho vyslúžilého zariadenia pomáha 
zaistiť recykláciu EEE odpadu 
spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály 
a chráni zdravie a životné prostredie. 
Nesprávna manipulácia, náhodné 
rozbitie, poškodenie alebo nesprávna 
recyklácia na konci životnosti 
zariadenia môže byť škodlivá pre 
zdravie a životné prostredie.



Meno: George Barbu 
Funkcia: Generálny manažér
Miesto a dátum: Bucharest, 26-11-2019 
Podepsán:

Vyhlásenie o zhode

My, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucharest, 
Sector 1, Marinarilor street, nr. 31, na vlastnú 
zodpovednosť vyhlasujeme, nižšie uvedený výrobok:

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

Neohrozuje životy, zdravie, bezpečnosť práce, nemá 
negatívny vplyv na životné prostredie a zodpovedá 
normám uvedeným v vyhlásení o zhode výrobcu.

Výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a / alebo 
inými normatívnymi dokumentmi:

RED - 2014/53 / EÚ
Použité štandardy:
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 / EÚ
Výrobok je vybavený CE značkou, je používaná od 
roku 2019
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