
 
 
 
 
 

Obia 
Bluetooth Speaker 

Bezdrôtový reproduktor 
TLL161211 

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. 
 
Vlastnosti produktu 
1. 2.0CH prenosný Bluetooth látkový reproduktor. 
2. Vode odolný IPX5: odolný voči striekajúcej vode a dažďu. Ideálne na pláž, pri bazéne, loď a 
ďalšie outdoorové aktivity. 
3. A2DP Bluetooth – streamujte hudbu bezdrôtovo z akéhokoľvek Bluetooth zariadenia, ako 
je telefón, tablet, notebook, iPad atď. 
4. Tlačidlo True Wireless Stereo – pripojte dva reproduktory Obia k rovnakému zariadeniu 
Bluetooth. 
5. Dosah Bluetooth 10 metrov. 
6. Prehrávanie hudby z USB (až 128 GB) 
7. FM rádio. 
8. AUX port – vhodný pre PC, MID, TV a iné audio zariadenia. 
9. Vstavaná lítiová nabíjateľná batéria 7,4V 3600mAh. 
10. Vstavaná rukoväť. 
 
Technické špecifikácie 
Verzia BT: 4.2 
Pracovný dosah: 10m 
Konektivita: Bluetooth, AUX, USB 
Menovitý výkon: 50W 
Typ zvuku: Stereo 
Doba prehrávania: až 6h 
Frekvenčný rozsah: 80Hz-12KHz 
Impedancia: 4Ω 
Pomer signálu a šumu: 65DB 
Doba nabíjania: 5h 
Vodeodolnosť: IPX5 
Vlastnosti: Funkcia TWS, FM rádio, Hands-free volanie 
Kapacita batérie: 3600 mAh 
Nabíjací port: MicroUSB (5V 2A) 
Rozmery: 366 x 143 x 188 mm 
Hmotnosť: 2,54 kg 
Farba: Čierna 
 
Obsah balenia 
1 x Bluetooth reproduktor Obia 
1 x kábel micro USB 
1 x AUX jack 3,5 mm kábel 
1 x Používateľská príručka 
 



 
Schéma produktu 
 

 
 
 
1. Indikátor batérie 
2. Späť/ Hlasitosť - 
3. Dopredu/ Hlasitosť + 
4. Prehrať/Pozastaviť 
5. Režim (prepínanie medzi Bluetooth, USB, FM a AUX-IN režimami prehrávania) 
6. Tlačidlo TWS 
7. Zapnutie/vypnutie 
8. Port USB flash disku, port pre nabíjanie, port AUX-IN 
 
 
Režim prehrávania Bluetooth 
1. Stlačením tlačidla napájania zapnite reproduktor – budete počuť zvuk a tlačidlo napájania 
zasvieti na modro a bude rýchlo blikať 
2. Reproduktor automaticky prejde do režimu Bluetooth. 
3. Aktivujte funkciu Bluetooth na vašom zariadení (mobilný telefón/tablet atď.), vyhľadajte 
„Tellur Obia“ a pripojte ho. Tlačidlo prestane blikať a budete počuť zvuk. 
4. Stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť, spustíte/pozastavíte hudbu. 
5. Krátkym stlačením tlačidla Dopredu/ Dozadu prejdete na ďalšiu/predchádzajúcu skladbu. 
6. Dlho stlačte tlačidlo Dopredu/ Dozadu na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti 
7. Dlhým stlačením tlačidla Play/Pause aktivujete hlasového asistenta (Siri/Google). 
 
Prehrávanie hudby z USB flash disku 
1. Zapnite reproduktor. 
2. Vložte USB flash disk do slotu - reproduktor prehrá automaticky hudbu 
3. V režime prehrávania krátko stlačte tlačidlo Dopredu/ Dozadu pre výber skladby; dlhým 
stlačením upravíte hlasitosť smerom nahor alebo nadol. 
4. Stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť spustíte prehrávanie alebo pozastavíte 
 
 
 



Poznámka! V režime prehrávania Bluetooth vložte USB flash disk a reproduktor sa 
automaticky prepne z Bluetooth na USB flash režimu prehrávania. Stlačením tlačidla Mode 
prepnite opäť na Bluetooth režim prehrávania 
 
Rádio FM 
1. V režime rádia FM vložte kábel AUX do portu AUX, ktorý chcete použiť ako anténu (bez 
pripojenia druhého konca kábla k inému zariadeniu). 
2. Zapnite reproduktor a stlačením tlačidla Mode nastavte reproduktor do režimu FM rádia. 
3. Krátko stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, aby sa automaticky vyhľadali a uložili sa kanály 
FM. 
4. Pre pohyb medzi nimi krátko stlačte tlačidlo Dopredu/ Dozadu 
 
Funkcia True Wireless Stereo 
1. Zapnite dva identické reproduktory Obia, ktoré chcete spárovať, oba v Režim Bluetooth. 
2. Krátko stlačte tlačidlo „TWS“ na reproduktore 1 – budete počuť zvuk a reproduktor 1 sa 
začne párovať s reproduktorom 2. Keď budú reproduktory úspešne spárované, budete počuť 
zvuk a tlačidlo TWS zostane svietiť. 
3. Pripojte svoj telefón/tablet k reproduktoru 1 cez Bluetooth a hudba bude prehrávaná z 
oboch reproduktorov súčasne. 
4. Keď chcete ukončiť režim TWS, znova stlačte tlačidlo TWS. 
5. Po spárovaní dvoch jednotiek cez TWS sa automaticky spárujú znova pri zapnutí, ak sú oba 
reproduktory v účinnom dosahu. 
 
Poznámka! 
1. Pripojenie TWS sa musí vykonať pred pripojením jedného z reproduktorov do 
telefónu/tabletu cez Bluetooth. 
2. V režime TWS s pripojeným Bluetooth, dlhým stlačením TWS tlačidla odpojíte pripojenie 
TWS aj Bluetooth. 
 
AUX-IN 
Pre zariadenia, ktoré nie sú Bluetooth, použite dodaný audio kábel a pripojte reproduktor k 
vášmu zariadeniu. Pri použití externého zariadenia (PC/TV/ atď.), všetky funkcie je možné 
ovládať cez externé zariadenie. 
 
Poznámky 
1. Keď pripojíte reproduktor k telefónu cez Bluetooth, a na vašom telefóne sa zobrazí ikona 
batérie, označuje autonómnu batériu reproduktora 
2. Stlačením tlačidla Mode môžete prepínať medzi rôznymi režimami. V poradí je Bluetooth, 
USB flash disk, FM rádio a AUX-IN. 
3. Reproduktor je možné pripojiť k dvom mobilným zariadeniam súčasne. Keď je reproduktor 
pripojený k jednému mobilu cez Bluetooth, odpojíte sa dlhým stlačením tlačidla TWS 
4. Predvolená hlasitosť je nastavená na 40 % maximálnej hlasitosti. 
5. V režime Bluetooth, ak máte prichádzajúci hovor, krátko stlačte Tlačidlo Prehrať/ 
Pozastaviť na prijatie hovoru alebo dlho stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť na odmietnutie 
hovoru. Na ukončenie rozhovoru, krátko stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť. 
6. Keď reproduktor nepoužívate, vypnite ho. 
 



Nabíjanie reproduktora 
1.Nabíjačka nie je súčasťou príslušenstva. Prosím použite a štandardnú 5V/1~2A nabíjačku na 
nabíjanie tohto zariadenia. 
2. Vypnite jednotku a vložte dodaný nabíjací kábel do nabíjacieho portu reproduktora a 
druhý koniec pripojte k vášmu PC alebo 5V nabíjačke. 
3. Úplné nabitie by malo trvať až 5 hodín. Pri prehrávaní hudby počas nabíjania nastavte 
hlasitosť na polovicu, aby sa reproduktor mohol nabiť. Vysoká hlasitosť môže vyžadovať viac 
energie, ako dokáže poskytnúť nabíjačka. 
 
 
 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


