
 
 
 
 
 

Bluetooth Speaker 3W 
Bezdrôtový Bluetooth reproduktor 3W 

TLL161231 
Návod na použitie 

 

 
 

        (Preklad originálneho návodu na použitie) 

 

 



Ďakujeme, že ste si vybrali Tellur! 
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre 
budúcnosť. 
Vezmite prosím na vedomie! Keď sa produkt poškodí alebo zničí nesprávnym používaním, 
nevzťahuje sa naňho záruka. 
 
Technické špecifikácie 
Verzia BT: 5.0 
Pracovný dosah: 10m 
Hands-free hovor: áno 
Doba prehrávania hudby: až 2 hodiny 
Menovitý výkon: 3W 
Frekvenčná odozva: 80HZ-18KHZ 
Impedancia: 4Ω 
Odstup signálu od šumu: 95 dB 
Doba nabíjania: 2 hodiny 
Nabíjací konektor: Micro USB 
Nabíjacie napätie: DC 5V 
Batéria: 300mAh Li-Polymer 
Materiál: Vlákno z pšeničnej slamy 35% + 65% ABS 
 

 
 
1. Tlačidlo ON/OFF - dlhým stlačením aktivujete. 
2. Tlačidlo Play/Pause - krátkym stlačením aktivujete 
3. Tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru - krátkym stlačením aktivujete 
4. Tlačidlo na ďalšiu skladbu / zvýšenie hlasitosti - krátkym stlačením prejdete na ďalšiu 
skladbu, dlhým stlačením zvýšite hlasitosť 
5. Tlačidlo predchádzajúcej skladby / zníženia hlasitosti - krátke stlačenie pre predchádzajúcu 
skladbu a dlhým stlačením znížite hlasitosť. 
6. LED indikátor nabíjania 
7. Micro USB nabíjací port 
8. Reproduktor 



Inštrukcie 
1. Zapnite reproduktor, LED indikátor bude blikať modro. 
2. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení, vyhľadajte reproduktor Tellur a kliknite 
na spárovať. 
3. Reproduktor sa automaticky spáruje s posledným známym mobilným zariadením 
 
Poznámky 
1. Ak sa pri prehrávaní hudby vypne reproduktor, znamená to kapacita batérie je 
nedostatočná. Prosím, úplne nabite reproduktor a potom ho znova zapnite. 
2. V režime BT, ak reproduktor nefunguje dobre, môže to byť spôsobené tým, že zariadenie 
Bluetooth je mimo dosahu. 
3. Ak sa nemôžete pripojiť cez Bluetooth, skontrolujte, či je breproduktor v režime BT. Ak 
áno, reštartujte prosím reproduktor a skúste znova spárovať. 
 
POZOR 
1. Toto zariadenie používajte v normálnom prostredí a v normálnej teplote. 
2. Nepoužívajte reproduktor vo vlhkom prostredí. 
3. Zabráňte pádu zariadenia a poškodeniu. 
4. Nerozoberajte ani neopravujte reproduktor svojpomocne. 
5. Nehádžte reproduktor do ohňa – má vstavanú batériu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMÁCIA O SPRÁVNOM POSTUPE V PRÍPADE ZNEŠKODNENIA 
ELEKTRONICKÝCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ 
 
Symbol preškrtnutej nádoby na odpadky umiestnený na našich produktoch označuje, že 
nepotrebné elektrické alebo elektronické výrobky by sa nemali likvidovať spoločne s 
domovým odpadom 
Správny postup, pri likvidácii alebo recyklácii zariadenia alebo jeho komponentov pozostáva 
z umiestnenia zariadenia do zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých 
krajinách môže byť produkt vrátený pri zakúpení nového zariadenia 
Správna likvidácia prístroja umožňuje zachovať prírodné zdroje Zeme dlhšie a zabraňuje 
degradácii prírodného prostredia. Informácie o zberných miestach zariadení vydávajú 
príslušné miestne orgány. Nesprávne zneškodnenie odpadu podlieha sankciám ustanoveným 
zákonom platným v danej oblasti. 


