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Technická specifikace
Bluetooth verze: v5.2
Bezdrátový dosah: až do 10 m
Pásmo: 2,4 GHz, Class 2
Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP
Vícebodová technologie: Párování a udržení spojení se 
dvěma telefony a příjem hovorů na obou telefonech
Frekvenční rozsah mikrofonu: 100 Hz 8 KHz
Citlivost mikrofonu: -44 dBm ±3 dB
Měnič: 10 mm
Doba hovoru: až 8,5 hodin
Pohotovostní doba: až 130 hodin
Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny
Nabíjecí konektor: mikro-USB
Vlastnosti: akustická výstraha, monitorování stavu baterie 
na iOS, automobilová nabíječka (1A)
Název zařízení pro párování: Tellur Vox 60
Rozměry výrobku: 54 x 18 x 23,5 mm
Hmotnost: 11 g

Rychlý začátek
Sluchátková souprava obsahuje následující části s rozdíly v 
závislosti na konkrétním modelu:
1. Kontrolka LED (červená, zelená nebo modrá)
2. Multifunkční tlačítko MFB (s ikonou telefonu nebo 
    napájení)/ přepínač
3. Tlačítko hlasitosti s označením “+” a “–“ (některé modely 
    nepodporují)
4. Nabíjecí konektor
5. Háček za ucho
6. Mikrofon
7. Náušník



Před použitím, sluchátkovou soupravu plně nabijte. Detaily 
jak baterii nabíjet naleznete v kapitole "Nabíječka a baterie" 
v tomto manuálu. 
Pro párování zvolte kompatibilní mobilní telefon nebo jiné 
Bluetooth zařízení. Detaily o párování naleznete v kapitole  
"Základní operace". 
Rada: Kreditní karty a magnetické datové nosiče 
neuchovávejte v blízkosti sluchátkové soupravy; mohlo by 
dojít k vymazání uložených dat.
 
Základní operace
Poznámka: krátký stisk = jednou stiskněte tlačítko; 
dvojnásobný stisk = dvakrát rychle stiskněte tlačítko; 
dlouhý stisk = tlačítko stiskněte a podržte na dobu delší než 
je jedna vteřina.

Zapnutí a párování: 
1. Ve vypnutém stavu, dlouze stiskněte a podržte 
    multifunkční tlačítko MFB až začně červená a modrá LED 
    kontrolka střídavě blikat, pak tlačítko uvolněte (současně 
    se ozve zvuk nebo hlasový tón) a sluchátková souprava 
    vstoupí do režimu párování.
2. Ve vypnutém stavu, stiskněte multifunkční tlačítko MFB v 
    okamžiku, kdy uvidíte modrou kontrolku blikat nebo 
    zaslechnete hlasové oznámení “Power on, Pairing” 
    Zapnuto, párování), pak sluchátková souprava vstoupí do 
    režimu párování automaticky. 
3. Ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte multifunkční 
    tlačítko MFB na 3 vteřiny, sluchátka se zapnou. Červená a
    modrá kontrolka synchronně třikrát zabliká, současně se 
    ozve oznámenín "Power On" (Zapnuto). 
    Pak červená a modrá kontrolka budou střídavě blikat a 
    ozve se oznámení "Pairing" (Párování).



4. Pokud je sluchátková souprava vypnuta, posunutím  
    přepínače nahoru ji zapnete. Ozve se hlasové oznámení  
    "Power on "(zapnuto) a sluchátka automaticky vstoupí do 
    režimu párování. Kontrolka bude střídavě červeno modře 
    blikat. Sluchátková souprava se automaticky vypne po 
    180 vteřinách, kdy vyprší čas párování. Po vypršení 
    časového limitu se na 2 vteřiny rozsvítí červená kontrolka 
    a vypnutí je doprovázeno hlasovým oznámením "shut 
    down" (vypnuto).

Připojení:
Mobilní telefon zapněte a spusťte Bluetooth a v seznamu 
zařízení vyhledejte sluchátkovou soupravu pod názvem 
“Tellur Vox 60”, sluchátka vyberte a pokud je vyžadováno, 
zadejte heslo 0000 (pokud je verze Bluetooth V2.1 nebo 
novější, není nutné heslo zadávat), pro úspěšné připojení 
vyberte služby sluchátkové soupravy.

Přijetí hovoru: 
Některé sluchátkové soupravy oznamují příchozí hovor 
tónem, vibracemi, zvukem bzučáku, hlasovou výzvou nebo 
výzvou telefonního čísla. Pro příjem hovoru stiskněte 
multifunkční tlačítko MFB a vstupte do režimu hovoru.

Odmítnutí hovoru: 
Při příchozím hovoru dvakrát klikněte nebo dlouze podržte 
multifunkční tlačítko MFB/ Volume +/ Volume – a uvolněte 
v okamžiku kdy uslyšíte bzučák/hlasovou výzvu. Sluchátka 
hovor odmítnou. 

Ukončení hovoru: 
V režimu hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko 
MFB, tím hovor ukončíte.



Ovládání hlasitosti: 
Pokud je vaše sluchátková souprava vybavena ovladačem 
hlasitosti, při hovoru krátce stiskněte Volume+ pro zvýšení 
hlasitosti nebo Volume- pro snížení hlasitosti.

Přepínání hovorů: 
Při hovoru prostřednictvím Bluetooth sluchátkové 
soupravy, dlouze nebo dvakrát stiskněte multifunkční 
tlačítko MFB, hovor přepnete do mobilního telefonu. 
Opakováním tohoto postupu přepnete hovor zpět do 
Bluetooth sluchátkové soupravy. 

Vytočení posledního volaného čísla: 
V pohotovostním režimu dlouze nebo dvakrát stiskněte 
multifunkční tlačítko MFB, dojde k vytočení posledního 
volaného čísla.

Hlasové vytáčení: 
V pohotovostním režimu, pro aktivaci hlasového ovládání 
na telefonu, dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko MFB. 
Pro zrušení hlasového ovládání opět stiskněte dvakrát 
tlačítko MFB. (Tuto funkci musí podporovat mobilní 
telefon).

Více bodové připojení: 
1. Postupem párování telefonu připojte k sluchátkové 
    soupravě telefon A, a sluchátka vypněte. Sluchátkovou 
    soupravu zapněte a opakujte postup párování s 
    telefonem B a pak sluchátka opět vypněte. Nakonec 
    zapněte sluchátkovou soupravu aniž byste vstoupili do 
    režimu párování. Sluchátková souprava se automaticky 
    propojí s telefonem A a telefonem B. Nyní sluchátková 
    souprava 



    může přijímat příchozí hovory jek z telefonu A, tak i z 
    telefonu B. (Některé sluchátkové soupravy tuto funkci 
    nepodporují).
2. Postupem párování telefonu připojte k sluchátkové 
    soupravě telefon A, pak vypněte na telefonu A funkci 
    Bluetooth a současně sluchátka vypněte. Sluchátka 
    zapněte a opakujte proces párování s telefonem B, pak 
    na telefonu A zapněte funkci Bluetooth. Telefon A se 
    automaticky připojí k sluchátkové soupravě. (Telefon by 
    měl být vybaven funkcí automatického návratu).

Konferenční hovor: 
1. Pokud během hovoru přijde další hovor, jednou stiskněte 
    multifunkční tlačítko MFB, tím ukončíte aktivní hovor A a 
    přijmete hovor B; dlouhým stiskem multifunkčního 
    tlačítka MFB na 3 vteřiny odmítnete hovor B a 
    pokračujete v hovoru A, pokud chcete hovor B odmítnout. 
    Pokud během hovoru přijde další hovor, dvakrát 
    stiskněte multifunkční tlačítko MFB pro současné 
    propojení hovoru A a hovoru B k obousměrné 
    komunikaci. Dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka na 
    1 vteřinu zaparkujete aktivní hovor A a přijmete hovor B. 
    Opět stiskněte tlačítko MFB na 1 vteřinu a obnovte hovor 
    A. (Některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují).
 
Obnova továrního (výchozího) nastavení:
1. V režimu párování, kdy modrá kontrolka svítí nebo kdy    
    červená a modrá kontrolka střídavě bliká, stiskněte 
    multifunkční tlačítko MFBV na 2 vteřiny a uvolněte, 
    červená a modrá kontrolka začnou synchronně blikat.
2. Pokud se sluchátková souprava nabíjí, stiskněte tlačítko 
   Volume+ nebo Volume- až modrá kontrolka 3 krát zabliká.



3. Pokud jsou sluchátka v režimu nabíjení, stiskněte 
    multifunkční tlačítko MFB až začne modrá nebo červená 
    kontrolka blikat. 
4. Sluchátkovou soupravu připojte k nabíječce a současně 
    stiskněte tlačítko MFB a tlačítko Volume- na 3 vteřiny až 
    purpurová kontrolka jednou blikne. (některé sluchátkové 
    soupravy tuto funkci nepodporují)
5. Při nabíjení stiskněte multifunkční tlačítko MFB na  5-10 
   vteřin. Kontrolka tři krát zabliká a dojde k obnovení 
   továrního (výchozího) nastavení. 

Vypnutí:
1. Pokud je sluchátková souprava zapnuta, dlouze stiskněte 
    multifunkční tlačítko MFB až začne červená a modrá 
    kontrolka současně blikat (současně s pípnutím nebo 
    hlasovým oznámením) – sluchátková souprava se vypne. 
2. Pokud je sluchátková souprava v jakémkoliv režimu, 
    přepněte páčkový přepínač směrem dolů, červená 
    kontrolka se rozsvítí na 2 vteřiny a pak zhasne. Současně 
   se ozve hlasové oznámení " Power off" (vypnuto).
3. Pokud je sluchátková souprava v jakémkoliv režimu, 
    dlouze stiskněte multifunkční tlačítko MFB na 5 vteřin, 
    červená kontrolka se rozsvítí na 2 vteřiny. Současně se 
    ozve hlasové oznámení " Power off" (vypnuto).

Varování o ztrátě signálu: 
Pokud se vzdálíte mimo dosah signálu, ozve se hlasová 
výzva “Disconnected” (odpojeno), a sluchátka se přepnou do 
režimu párování s hlasovou výzvou “Pairing” (párování). 
(Některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují).



Automatická obnova připojení: 
Po zapnutí se sluchátková souprava pokusí o automatickou 
obnovu připojení k dříve připojeným mobilním telefonům. 
(Některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují).

Nabíječka a baterie
Před použitím jakékoliv nabíječky pro nabíjení sluchátkové 
soupravy zkontrolujte, zda nabíječka splňuje všechny 
parametry. Doporučované výstupní napětí nabíječky je DC 
5V +/- 0.25V, a dodávaný proud  100 mA až 500 mA. Vysoké 
nabíjecí napětí může poškodit sluchátkovou soupravu.

Sluchátková souprava je vybavena nevyjímatelnou nabíjecí 
baterií. Ze sluchátek se nepokoušejte baterii demontovat; 
můžete tím způsobit zničení sluchátek. Pokud 
sluchátkovou soupravu nebudete používat po delší časové 
období, sluchátkovou soupravu uskladněte na dobře 
větraném suchém místě a každé dva měsíce baterii dobijte.
1. Pokud červená kontrolka bliká a ozývá se tón indikující 
    vybitou baterii, baterie ve sluchátkách je vybitá. Pokud i 
    přes výstrahu budete sluchátkovou soupravu používat,
    může se automaticky vypnout. Sluchátka je nutné nabít 
    nabíjecím kabelem připojeným ke konektoru nabíjení na 
    sluchátkách.
2. Nabíječku připojte k zásuvce síťového napětí.
3. Červená kontrolka se rozsvítí a sluchátková souprava se 
    bude nabíjet. Pokud se sluchátka nezačnou nabíjet, 
    odpojte sluchátkovou soupravu od nabíječky a pak ji opět 
    připojte. Plné nabití sluchátkové soupravy trvá asi 2,5 
    hodiny. Po nabití baterie, zhasne červená kontrolka a 
    rozsvítí se modrá. 
   Nabíječku odpojte od sítě a od sluchátek.



4. Plně nabitá baterie může poskytnout přibližně 4 hodiny 
    hovoru nebo 120 hodin pohotovostního režimu. Skutečná 
    doba hovoru a pohotovostní doba se mohou lišit v 
    závislosti na různých mobilních telefonech, nastaveních, 
    metodách použití a prostředí. 

Řešení problémů

Popis problému   Příčina Řešení

Funkce nabíjení 
Selhala.

Funkce vypnutí 
selhala

Znovu kabel 
připojte.

Funkce zapnutí 
selhala

Pro nabíjení použijte 
nabíječku. 
1. Dlouze stiskněte 
tlačítko MFB. 

Baterie je vybita. 
1. Doba podržení 
tlačítka MFB byly příliš 
krátká.

2. Páčkový přepínač 
není ve správné 
poloze.

2. Páčkový přepínač 
znovu přepněte.

Nabíjecí kabel není 
právně připojen.

Pro nabíjení a reset 
sluchátek použijte 
nabíječku.

V důsledku nesprávné 
operace byla způsobena 
chyba. 

Sluchátkovou 
soupravu 
nelze najít 
nebo 
spárování 
selhalo.

Sluchátková souprava 
není v režimu párování.

Povolte sluchátkům 
vstup do režimu 
párování.

Funkce Bluetooth v 
telefonu je v 
chybovém stavu.

Restartujte telefon 
a spusťte párování 
znovu.



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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