


Technická specifikace 

Verze Bluetooth: v5.0  
Bezdrátový dosah: 10 m  
Frekvence: 2.4 GHz, Class 2 
Podporované profily: HFP1.6, HSP, hlasové výzvy, A2DP, 
AVRCP, iOS monitor stavu baterie 
Vícebodová technologie: párování a udržování spojení se dvěma 
telefony, příjem hovorů z obou telefonů 
Doba hovoru: až do 6 hodin 
Doba přehrávání hudby: až do 5,5 hodiny 
Pohotovostní doba: až do 135 hodin 
Doba nabíjení: 2 hodiny 
Název pro párování Bluetooth: Tellur Argo 
Rozměry výrobku: 60 x 11 x 21 mm 
Hmotnost výrobku: 7 g 

Rychlé spuštění 

Sluchátka obsahují následující součásti: 
1. Kontrolka LED (červená a modrá) 
2. Multifunkční tlačítko (MFB) 
3. Konektor nabíjení 
4. Mikrofon  
5. Sluchátko 

6. Gelový nástavec 

Před použitím sluchátka nabijte. Detaily o nabíjení naleznete v sekci 
Nabíječka a baterie tohoto manuálu. 
Pro spárování vyberte kompatibilní smartphone nebo jiné  
Bluetooth zařízení. Detaily o párování naleznete sekci Základní operace. 

Rady: Sluchátka neskladujte v blízkosti platebních karet nebo jiných 
magnetických úložišť, hrozí nebezpečí jejich smazání. 
 
 



Základní operace  

Zapnutí a párování: 

Zapnutí sluchátek: stiskněte a podržte tlačítko a uvolněte jej až 

kontrolka LED začne blikat. Sluchátka hlasem oznámí „Zapnuto“ 

(“Power on”). Sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování a 

hlasem vám oznámí „Párování“ (“Pairing”), a současně LED kontrolka 

začne červeně a modře blikat. 

Pokud do 180 vteřin nedojde ke spárování, sluchátka se automaticky 

vypnou, LED kontrolka zhasne a sluchátka hlasem oznámí „Vypnuto“ 

(“Power off”).  

Připojení: na svém mobilním telefonu zapněte Bluetooth a v seznamu 

Bluetooth vyhledejte název sluchátek: Tellur Argo. Zvolte Tellur Argo a 

zadejte heslo 0000, pokud je vyžadováno; (pokud váš telefon používá 

Bluetooth ve verzi V2.1 nebo novější, není zapotřebí zadávat heslo). 

Přijetí hovoru: sluchátka, při přijetí hovoru, hlasem oznámí „Příchozí 

hovor“ (“Incoming call”) a volající číslo. Pro přijetí hovoru krátce 

stiskněte multifunkční tlačítko (MFB). 

Odmítnutí hovoru: pokud chcete příchozí hovor odmítnout, dlouze 

stiskněte tlačítko MFB a uvolněte jej až uslyšíte tón bzučáku. 

Ukončení hovoru: během hovoru krátce stiskněte tlačítko MFB a tím 

hovor ukončíte. 

Přepnutí hovoru: pokud byl hovor přijat pomocí Bluetooth sluchátek, 

dvakrát stiskněte tlačítko MFB a hovor přesměrujte do mobilního 

telefonu. Pro návrat hovoru do Bluetooth sluchátek, výše uvedenou 

operaci zopakujte. 

Vytáčení posledního volaného čísla:  

v pohotovostním režimu dvakrát stiskněte tlačítko MFB a vytočíte 

naposledy volané číslo. 

Funkce vícebodového provozu: sluchátka spárujte s telefonem A podle 

postupu popsaném v sekci Připojení, pak současně na telefonu A a ve 

sluchátkách vypněte Bluetooth. Sluchátka zapněte a stejným postupem 

je spárujte s mobilním telefonem B. Po spárování sluchátek s mobilním 



telefonem B, zapněte na telefonu A funkci Bluetooth. Telefon se 

automaticky připojí ke sluchátkám. 

Konferenční hovor s více účastníky: 

Během hovoru (hovor A) vám volá další účastník (hovor B): 

1. Jedním stisknutím tlačítka MFB ukončíte hovor A a přijmete hovor B. 
2. Podržením tlačítka MFB na 3 vteřiny, odmítnete hovor B a pokračujete 
v hovoru A. 

3. Tlačítko MFB stiskněte dva krát: přijmete hovor B a 
zaparkujete hovor A. Jedním stisknutím tlačítka MFB ukončíte 
hovor B a obnovíte hovor A.  
Vypnutí sluchátek: 

Pokud jsou sluchátka zapnutá, dlouze stiskněte tlačítko MFB až se 
kontrolka LED rozsvítí červeně zazní oznámení “Power off” (Vypnuto). 

Upozornění na ztrátu signálu 

Pokud se dostanete mimo signál Bluetooth, zazní hlasová výzva 
“Disconnected” (odpojeno), následované oznámením “Pairing” 
(párování) a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování. 

Nabíječka a baterie 

Před použitím jiného než dodaného nabíjecího adaptéru, pro nabíjení 
sluchátek, zkontrolujte, zda splňuje doporučené parametry. Doporučené 
výstupní napětí: DC 5 V +/ - 0,25 V, a doporučený výstupní proud 100 až 
500 mA. Vyšší napětí, než doporučené může poškodit sluchátka. 

Upozornění: Pokud je to možné, používejte pouze doporučený 
nabíjecí adaptér. Ostatní nabíjecí adaptéry mohou porušit podmínky 
záruky a poškodit výrobek. Pokud je nabíjecí kabel dodán spolu se 
sluchátky, připojte jej k CCC certifikované nabíječce nebo počítači a 
nabijte sluchátka. 

 
 

 

 

 



Nabíjení baterie 

Sluchátka jsou vybavena zabudovanou baterií, kterou nelze vyměnit. 
Baterii se nepokoušejte ze sluchátek vyjmout; pokud tak učiníte, 
můžete sluchátka poškodit. Pokud sluchátka nebudete používat po 
dlouhou dobu, uložte je na suché, dobře větrané místo a každé dva 
měsíce je dobijte. 

1. Pokud kontrolka bliká červeně, je baterie vybitá. Pokud i přes to 
budete sluchátka používat, mohou se automaticky vypnout. Pro 
nabití sluchátek připojte kabel od nabíječky k  nabíjecímu konektoru 
sluchátek. 

2. Nabíječku připojte do zásuvky rozvodu elektrické energie. 

3. Během nabíjení svítí kontrolka červeně. 
Pokud se sluchátka nenabíjejí, odpojte nabíječku od zásuvky rozvodu 
elektrické energie a pak ji opět připojte. Sluchátka se nabijí na plnou 
kapacitu přibližně za 2 hodiny. Po plném nabití zhasne červená 
kontrolka a rozsvítí se modrá kontrolka. Nyní můžete odpojit nabíječku 
od rozvodu elektrické energie a sluchátka od nabíječky. 

4. Plně nabitá baterie umožňuje až 6 hodin hovoru nebo může být až 
135 hodin v pohotovostním režimu. Skutečná doba hovoru a doba 
pohotovostního režimu může záviset na použitém mobilním telefonu, 
na nastavení, na použité metodě a na okolních vlivech. 

Řešení problémů 

Popis problému Příčina  Řešení 

Sluchátka 

nelze 

zapnout 

Baterie je vybitá. 
Použijte nabíjecí adaptér a 

baterii nabijte. 

Doba podržení tlačítka MFB 

byla příliš krátká. 

Tlačítko MFB stiskněte na 

delší dobu. 

 

 



Popis problému Příčina  Řešení 

Nabíjení selhalo Konektor napájení není 

správně zastrčen. 

Konektor odpojte a 

znovu připojte. 

Sluchátka nelze nalézt, 

nebo selhalo párování 

Sluchátka nejsou 

v režimu párování. 

Při zapínání podržte 

tlačítko MFB na delší 

dobu, aby sluchátka 

automaticky vstoupily 

do režimu párování. 

Bluetooth na mobilním 

telefonu hlásí chybu. 

Restartujte telefon a 

opakujte párování. 

Rady 

1. Pro prodloužení životnosti baterie doporučujeme baterii nabíjet 
nejméně jednou za měsíc. 

2. K nabíjení sluchátek používejte pouze dodaný nabíjecí adaptér. 
Použitím jiných nekvalitních nabíjecích adaptérů může dojít 
k poškození sluchátek. 

3. Při používání sluchátek si nastavte vhodnou hlasitost. 

4. Se sluchátky NESPĚTE. Může dojít k poškození sluchátek nebo ke 
zranění. 

5. Při řízení vozidla, aby byla zajištěna bezpečnost silničního 
provozu, doporučujeme používat Bluetooth handsfree. Je 
nebezpečné používat při řízení mobilní telefon. 

6. Sluchátka skladujte mimo dosah dětí. Malé součástky sluchátek 
mohou způsobit udušení nebo jiné zranění.



 

Informace o likvidaci a recyklaci 

 

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na vašem výrobku, literatuře 
nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické výrobky a baterie 
na konci své životnosti musí být separovány na sběrných místech; 
nesmí být vyhazovány do směsného odpadu s odpadky z domácností.  
Je na zodpovědnosti koncového uživatele, jak likviduje použitá zařízení 
využitím sběrných nádob pro sběr použitých elektrických a 
elektronických zařízení a baterií v souladu s místními zákony a 
nařízeními. Správný sběr a recyklace vašeho zařízení napomáhá, aby 
elektronický a elektrický odpad byl recyklován způsobem, který šetří 
cenné materiály, chrání lidské zdraví a životní prostředí, zabraňuje 
nesprávné manipulaci, náhodnému poškození nebo nesprávné 
recyklaci na konci životnosti výrobku.  

 


