Vox 40 Bluetooth
slúchadlová súprava
TLL511391
Užívateľská príručka

Technická špecifikácia
Bluetooth verzia: v5.0
Bezdrôtový dosah: až do 10 m
Frekvencia: 2.48 GHz, Class 2
Podporované profily: HFP/HSP/AZDP/AVCRP
Viacbodová technológia: spárovanie a udržanie spojenia s dvoma
telefónmi a príjem hovorov z ktoréhokoľvek telefónu
Frekvenčný rozsah mikrofónu: 100 Hz~8 KHz
Citlivosť mikrofónu: —38dBm :3dB
Akustický menič: 10 mm
Doba hovoru: až do 5 hodín
Pohotovostný režim: až do 720 hodín
Doba nabíjania: Približne 1 hodina
Nabíjací konektor: mikro USB
Vlastnosti: hlasové upozornenie, iOS monitorovanie stavu batérie Názov
zariadenia pre Bluetooth párovanie: TellurVox 40
Rozmery výrobku: 65 X 25 X 15 mm
Hmotnosť výrobku: 6 g
Pred prvým použitím slúchadlovú súpravu plne nabite.
Podrobnosti o nabíjaní batérie nájdete v sekcii „Nabíjačka a
batérie“ tejto príručky. Medzitým si vyberte kompatibilný
mobilný telefón alebo iné Bluetooth zariadenie na párovanie.
Podrobnosti o párovaní nájdete v časti „Základné operácie".
Rady: Náhlavnú slúchadlovú súpravu skladujte mimo vašej
kreditnej karty alebo iného magnetického pamäťového média;
v opačnom prípade môžu byť uložené informácie stratené v
dôsledku demagnetizácie.
Základné operácie
(Poznámka: krátke stlačenie = jedno stlačenie tlačidla; dvojité
stlačenie = dvakrát rýchlo stlačiť tlačidlo; dlhé stlačenie =
stlačiť a podržať tlačidlo po dobu dlhšiu ako je 1 sekunda).

Zapnutie a párovanie:
Vo vypnutom stave, dlho stlačte a podržte tlačidlo MFB až
začne modrá alebo červená a modrá kontrolka striedavo
blikať. Potom tlačidlo uvoľnite [so zvukom bzučiaka alebo
hlasovým oznámením] a slúchadlová súprava vstúpi do
režimu párovania.
Pripojenie: na mobilnom telefóne zapnite funkciu Bluetooth
a spustite vyhľadávanie slúchadlovej súpravy, vyberte
„Tellur Vox 40“ a v prípade potreby zadajte heslo 0000 [ak
používate Bluetooth vo verzii 2.1 alebo novšiu, heslo nie je
potrebné zadávať], pre úspešné pripojenie vyberte služby
slúchadlovej súpravy.
Prijatie hovoru: Niektoré slúchadlové súpravy sú pri
prichádzajúcom hovore vybavené upozornením
tónom/vibráciami/tónom bzučiaka/hlasovou
výzvou/oznámením volajúceho čísla. Pri zaznení oznámenia
krátko stlačte tlačidlo MFB a vstúpte do režimu hovoru.
Odmietnutie hovoru: pri prichádzajúcom hovore, dvakrát
stlačte/ dlho stlačte tlačidlo MFB/Volume +/Volume – a v
okamihu, keď budete počuť bzučiak alebo hlasovú výzvu,
bude prichádzajúci hovor odmietnutý.
Ukončenie hovoru: ak chcete hovor ukončiť, krátko stlačte
tlačidlo MFB.
Ovládanie hlasitosti: pokiaľ je vaša slúchadlová súprava
vybavená ovládaním hlasitosti, krátkym stlačením Volume +,
hlasitosť zvýšite a krátkym stlačením tlačidla Volume –
hlasitosť znížite.
Prepínanie hovoru: počas hovoru cez Bluetooth
slúchadlovú súpravu, dvakrát alebo dlho stlačte tlačidlo
MFB, týmto krokom hovor prepnete do mobilného telefónu.
Opakovaním tohto postupu prepnete hovor späť do
Bluetooth slúchadlovej súpravy.
Vytočenie posledného volaného čísla: V pohotovostnom
režime dlho alebo dvakrát stlačte tlačidlo MFB a vytočíte
posledné volané číslo.

Hlasové vytáčanie: v pohotovostnom režime dvakrát stlačte
tlačidlo MFB pre spustenie hlasového ovládania na mobilnom
telefóne, kde je hlasové ovládanie povolené. Pre zrušenie
hlasového vytáčania opäť dvakrát stlačte tlačidlo MFB. [Táto
funkcia musí byť podporovaná mobilným telefónom]
Funkcia viacbodového pripojenia:
1. Štandardne spárujte slúchadlovú súpravu s telefónom A.
Potom slúchadlovú súpravu vypnite. Slúchadlovú súpravu
zapnite a spárujte ju s telefónom B. Slúchadlovú súpravu opäť
vypnite. Nakoniec bez toho, aby ste vstúpili do režimu
párovania, zapnite slúchadlovú súpravu. Slúchadlová súprava
sa automaticky pripojí k telefónu A aj k telefónu B. [Niektoré
slúchadlové súpravy túto funkciu nepodporujú]
2. Štandardne spárujte slúchadlovú súpravu s telefónom A.
Potom na telefóne A vypnite funkciu Bluetooth a súčasne
vypnite slúchadlovú súpravu. Slúchadlovú súpravu zapnite a
spárujte ju s telefónom B, potom na telefóne A zapnite funkciu
Bluetooth. Telefón A sa automaticky pripojí k slúchadlovej
súprave.[Telefón musí byť vybavený funkciou automatického
návratu]
Konferenčný hovor:
1. Pri telefonovaní prichádza ďalší hovor. Stlačením tlačidla MFB
ukončíte aktuálny hovor A a prijmete hovor B. Dlhým stlačením
(na 3 sekundy) tlačidla MFB odmietnete hovor B a pokračujete v
hovore A, ak nechcete hovor B prijať. Ak pri telefonovaní
prichádza ďalší hovor, dvojitým stlačením tlačidla MFB pripojíte
hovor A hovor B do obojsmernej komunikácie. Dlhým stlačením
tlačidla MFB na 1 sekundu podržíte aktívny hovor A a prijmete
hovor B. Dlhým stlačením tlačidla MFB na 1 sekundu obnovíte
hovor A. [Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu=
nepodporujú]
Obnova továrenského nastavenia slúchadlovej súpravy: 1.
Pri nabíjaní slúchadlovej súpravy stlačte a podržte tlačidlo MFB
až modrá alebo červená kontrolka začne blikať.

2. Pri nabíjaní stlačte tlačidlo MFB na 5-10 sekúnd. Kontrolka
trikrát červeno zabliká a továrenské nastavenie bude
obnovené.
Vypnutie:
1.Ak je slúchadlová súprava zapnutá, dlho stlačte tlačidlo
MFB až kontrolky červená a modrá súčasne zablikajú
[súčasne so zvukom bzučiaka/hlasovej výzvy], následne sa
slúchadlová súprava vypne.
Upozornenie na stratu spojenia: ak sa dostanete mimo
dosahu, budete počuť hlasové upozornenie „Váš telefón bol
odpojený“ a spustí sa režim párovania.
Automatická obnova pripojenia: po zapnutí slúchadlová
súprava spustí automatickú obnovu pripojenia naposledy
pripojených mobilných telefónov.
Nabíjačka a batéria
Pred pripojením nabíjačky na nabíjanie slúchadlovej súpravy
skontrolujte, či nabíjačka spĺňa všetky požiadavky.
Odporúčané výstupné napätie nabíjačky musí byť DC 5 V
+/-0,25 V, a odporúčaný výstupný prúd je 100 mA do 500
mA. Vysoké nabíjacie napätie môže slúchadlovú súpravu
zničiť.
V slúchadlovej súprave je obsiahnutá nevymeniteľná
nabíjacia batéria. Nepokúšajte sa batériu zo slúchadiel
vybrať, týmto môžete slúchadlovú súpravu zničiť. Pokiaľ
slúchadlovú súpravu nebudete používať po dlhú dobu, uložte
ju na dobre vetrané, suché miesto a každé dva mesiace
súpravu dobite.
1. Ak červená kontrolka bliká súčasne s pípaním, je batéria
slúchadlovej súpravy vybitá. Ak budete aj naďalej
slúchadlovú súpravu používať, môže sa automaticky vypnúť.
Potom je nutné batériu slúchadlovej súpravy nabiť.

2. Nabíjačku pripojte k rozvodu elektrickej energie.
3. Pri nabíjaní červená kontrolka svieti. Pokiaľ sa nabíjanie
nespustí, odpojte slúchadlovú súpravu od nabíjačky a opäť ju
pripojte. Nabíjanie trvá približne 1 hodinu. Po plnom nabití
batérie, červená kontrolka zhasne a rozsvieti sa modrá
kontrolka. Nabíjačku odpojte od slúchadlovej súpravy a od
rozvodu elektrickej energie.
4. Plne nabitá batéria umožňuje 5 hodín hovoru alebo 720
hodín pohotovostného režimu. Skutočná doba hovoru a doba
pohotovostného stavu sa môže líšiť podľa typu mobilného
telefónu, nastavenia a prostredia.

Riešenie problémov

Príčina

Riešenie

Batéria je vybitá
1. Doba podržania
tlačidla MFB bola príliš
krátka.

Nabite batériu
1. Predĺžte dobu
podržania tlačidla
MFB.

2. Prepínač nie je v
správnej polohe.

2. Znovu stlačte
prepínač.

Zlyhala funkcia
nabíjania.

Napájací konektor nie je
správne pripojený.

Odpojte a opäť
pripojte napájanie

Zlyhala funkcia
zapnutia.

Z dôvodu nesprávneho
príkazu vznikla v programe
slúchadiel chyba.

Pomocou nabíjačky nabite
batériu a slúchadlovú
súpravu resetujte.

Slúchadlová súprava
nie je v režime
párovania.

Povoľte režim
párovania.

Chybná funkcia
Bluetooth v mobilnom
telefóne

Reštartujte mobilný
telefón a znovu
spustite režim
párovania.

Popis problému

Slúchadlá sa
nedajú zapnúť.

Nie je možné
nájsť slúchadlovú
súpravu alebo
zlyhalo
párovanie.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII
A RECYKLÁCII
Preškrtnutý symbol 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.

