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Technická specifikace

Bluetooth verze: v5.0
Bezdrátový dosah: až do 10 m
Frekvence: 2.48 GHz, Class 2
Podporované profily: HFP/HSP/AZDP/AVCRP
Vícebodová technologie: spárování a udržení spojení se dvěma 
telefony a příjem hovorů z kteréhokoliv telefonu 
Frekvenční rozsah mikrofonu: 100 Hz~8 KHz
Citlivost mikrofonu: —38dBm :3dB
Akustický měnič: 10 mm
Doba hovoru: až do 5 hodin
Pohotovostní režim: až do 720 hodin
Doba nabíjení: Přibližně 1 hodina
Nabíjecí konektor: mikro USB
Vlastnosti: hlasová upozornění, iOS monitorování stavu 
baterie
Název zařízení pro Bluetooth párování: TellurVox 40
Rozměry výrobku: 65 X 25 X 15 mm
Hmotnost výrobku: 6 g

Před prvním použitím, sluchátkovou soupravu plně nabijte. 
Podrobnosti o nabíjení baterie naleznete v sekci „Nabíječka a 
baterie“ této příručky. Mezitím si vyberte kompatibilní mobilní 
telefon nebo jiné Bluetooth zařízení pro párování. Podrobnosti o 
párování naleznete v části „Základní operace".
Rady: Náhlavní sluchátkovou soupravu skladujte mimo vaši 
kreditní kartu nebo jiné magnetické paměťové médium; v 
opačném případě mohou být uložené informace ztraceny v 
důsledku demagnetizace.

Základní operace
(Poznámka: krátké stisknutí = jeden stisk tlačítka; dvojitý stisk 
= dvakrát rychle stisknout tlačítko; dlouhý stisk = stisknout a 



podržet tlačítko po dobu delší než je 1 vteřina).

Zapnutí a párování:
Ve vypnutém stavu, dlouze stiskněte a podržte tlačítko MFB 
až začne modrá nebo červená a modrá kontrolka střídavě 
blikat, pak tlačítko uvolněte [se zvukem bzučáku nebo 
hlasovým oznámením], sluchátková souprava vstoupí do 
režimu párování.
Připojení: na mobilním telefonu zapněte funkci Bluetooth a 
spusťte vyhledávání sluchátkové soupravy, vyberte „Tellur 
Vox 40“ a v případě potřeby zadejte heslo 0000 [pokud 
používáte Bluetooth ve verzi 2.1 nebo novější, heslo není 
zapotřebí zadávat], pro úspěšné připojení vyberte služby 
sluchátkové soupravy.
Přijetí hovoru: Některé sluchátkové soupravy, při 
příchozím hovoru, jsou vybaveny upozorněním 
tónem/vibracemi/tónem bzučáku/hlasovou 
výzvou/oznámením volajícího čísla, při zaznění oznámení 
krátce stiskněte tlačítko MFB a vstupte do režimu hovoru.
Odmítnutí hovoru: při příchozím hovoru, dvakrát stiskněte/ 
dlouze stiskněte tlačítko MFB/Volume +/Volume – a v 
okamžiku, kdy uslyšíte bzučák nebo hlasovou výzvu, bude 
příchozí hovor odmítnut. 
Ukončení hovoru: pokud chcete hovor ukončit, krátce 
stiskněte tlačítko MFB.
Ovládání hlasitosti: pokud je vaše sluchátková souprava 
vybavena ovládáním hlasitosti, krátkým stiskem Volume +, 
hlasitost zvýšíte a krátkým stiskem tlačítka Volume – 
hlasitost snížíte.
Přepínání hovoru: během hovoru přes Bluetooth 
sluchátkovou soupravu, dvakrát nebo dlouze stiskněte 
tlačítko MFB, tímto krokem 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 tlačítko MFB a 
vytočíte poslední volané číslo.



Hlasové vytáčení: v pohotovostním režimu dvakrát stiskněte 
tlačítko MFB pro spuštění hlasového ovládání na mobilním 
telefonu, kde je hlasové ovládání povoleno. Pro zrušení hlasového 
vytáčení opět dvakrát stiskněte tlačítko MFB. [Tato funkce musí 
být podporována mobilním telefonem] 
Funkce vícebodového připojení:
1. Standardně spárujte sluchátkovou soupravu s telefonem 
A. Pak sluchátkovou soupravu vypněte. Sluchátkovou 
soupravu zapněte a spárujte ji s telefonem B. Sluchátkovou 
soupravu opět vypněte. Nakonec, aniž byste vstoupili do 
režimu párování, zapněte sluchátkovou soupravu. 
Sluchátková souprava se automaticky připojí jak k telefonu 
A, tak i k telefonu B. [Některé sluchátkové soupravy tuto 
funkci nepodporují]
2. Standardně spárujte sluchátkovou soupravu s telefonem 
A. Pak na telefonu A vypněte funkci Bluetooth a současně 
vypněte sluchátkovou soupravu. Sluchátkovou soupravu 
zapněte a spárujte ji s telefonem B, pak na telefonu A 
zapněte funkci Bluetooth. Telefon A se automaticky připojí k 
sluchátkové soupravě.[Telefon musí být vybaven funkcí 
automatického návratu]
Konferenční hovor:
1. Při telefonování přichází další hovor. Stiskem tlačítka MFB ukončíte 
aktuální hovor A a přijmete hovor B. Dlouhým stiskem (na 3 vteřiny) 
tlačítka MFB odmítnete hovor B a pokračujete v hovoru A, pokud 
nechcete hovor B přijmout. Při telefonování přichází další hovor, 
dvojitým stiskem tlačítka MFB připojíte hovor A hovor B do 
obousměrné komunikace. Dlouhým stiskem tlačítka MFB na 1 
vteřinu podržíte aktivní hovor A přijmete hovor B. Dlouhým 
stiskem tlačítka MFB na 1 vteřinu obnovíte hovor A. [Některé 
sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují]

Obnova továrního nastavení sluchátkové soupravy:
1. Při nabíjení sluchátkové soupravy stiskněte a podržte 
tlačítko MFB až modrá nebo červená kontrolka začne blikat.



2. Při nabíjení stiskněte tlačítko MFB na 5—10 vteřin. 
Kontrolka třikrát červeně zabliká a tovární nastavení bude 
obnoveno.
Vypnutí:
1.Pokud je sluchátková souprava zapnuta, dlouze stiskněte 
tlačítko MFB až kontrolky červená a modrá současně 
zablikají [současně se zvukem bzučáku/hlasové výzvy], 
následně se sluchátková souprava vypne.
Upozornění na ztrátu spojení: pokud se dostanete mimo 
dosah, uslyšíte hlasové upozornění „Váš telefon byl 
odpojen“ a spustí se režim párování.
Automatická obnova připojení: po zapnutí, sluchátková 
souprava spustí automatickou obnovu připojení naposledy 
připojených mobilních telefonů.

Nabíječka a baterie
Před připojení nabíječky pro nabíjení sluchátkové soupravy, 
zkontrolujte, zda nabíječka splňuje všechny požadavky. 
Doporučené výstupní napětí nabíječky musí být  DC 5 V+/-
0,25 V, a doporučený výstupní proud je 100 mA do 500 mA. 
Vysoké nabíjecí napětí může sluchátkovou soupravu zničit.

Ve sluchátkové soupravě je obsažena nevyměnitelná 
nabíjecí baterie. Nepokoušejte se baterii ze sluchátek 
vyjmout, tímto můžete sluchátkovou soupravu zničit. Pokud 
sluchátkovou soupravu nebudete používat po dlouhou dobu, 
uložte ji na dobře větrané, suché místo a každé dva měsíce 
soupravu dobijte.
1. Pokud červená kontrolka bliká, současně s pípáním, je 
baterie sluchátkové soupravy vybita. Pokud budete i nadále 
sluchátkovou soupravu používat, může se automaticky 
vypnout. Pak je nutné baterii sluchátkové soupravy nabít.



2. Nabíječku připojte k rozvodu elektrické energie.
3. Při nabíjení červená kontrolka svítí. Pokud se nabíjení 
nespustí, odpojte sluchátkovou soupravu od nabíječky a opět 
ji připojte. Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu. Po plném nabití 
baterie, červená kontrolka zhasne a modrá kontrolka se 
rozsvítí. Nabíječku odpojte od sluchátkové soupravy a od 
rozvodu elektrické energie.
4. Plně nabitá baterie umožňuje 5 hodin hovoru nebo 720 
hodin pohotovostního režimu. Skutečná doba hovoru a doba 
pohotovostního stavu se může lišit podle typu mobilního 
telefonu, nastavení a prostředí.



Řešení problémů

Popis problému Příčina Řešení

Sluchátka nelze 
zapnout

Baterie je vybitá.
1. Doba podržení 
tlačítka MFB byla příliš 
krátká.

2. Přepínač není ve 
správné poloze.

Baterii nabijte.
1. Prodlužte dobu 
podržení tlačítka MFB.

2. Znovu stiskněte 
přepínač.

Funkce nabíjení 
selhala.

Funkce zapnutí 
selhala.

Sluchátkovou 
soupravu nelze 
nalézt nebo 
párování 
selhalo.

Napájecí konektor není 
správně připojen.

Odpojte a opět připojte 
napájení.

Z důvodu nesprávného 
příkazu vznikla v programu 
sluchátek chyba.

Pomocí nabíječky nabijte 
baterii a sluchátkovou 
soupravu resetujte.

Sluchátková souprava 
není v režimu párování.

Povolte režim párování.

Chybná funkce 
Bluetooth v mobilním 
telefonu.

Restartujte mobilní 
telefon a znovu 
spusťte režim 
párování.



INFORMACE O LIKVIDACI 
A RECYKLACI

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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