
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Használati utasítás 
Tronsmart Onyx Neo: vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal (IPX5)  

Cikkszám: TS-NEO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Onyx Neo: vezeték nélküli fülhallgatót. Kérjük, olvassa el a 
használati utasítást mielőtt használatba venné a terméket, és őrizze meg arra az esetre, ha a jövőben 
szükség lenne rá. Ha bármilyen problémája merül fel a használati utasítás megértésével kapcsolatban, 
kérjük keresse közvetlenül az ügyfélszolgálati csapatot a support@tronsmart.com email címen.  
 
 

A doboz tartalma 
1 db Tronsmart Onyx Neo: vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal 
3 pár Fülharang 
1 db Töltőkábel 
1 db Jótállási jegy 
1 db Használati utasítás 
 
 

Áttekintés 
1. Termék áttekintés 
2. Multifunkciós gomb 
3. LED jelzés a párosításról  
4. Mikrofon 
5. USB-C töltőport 
6. LED jelzés a töltésről 
7. Töltő érintkezési pont 
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Első használat 
Töltse fel teljesen a töltődobozt mielőtt először használja a fülhallgatókat. A feltöltés megkezdése előtt 
helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba. Az ajánlott töltési idő 1-2 óra.  
 

 
 
Bekapcsolás  

 

1. A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak, 
amikor kiveszi őket a töltődobozból.  

2. A fülhallgatók manuális bekapcsolásához 3 
másodpercig tartsa nyomva a multifunkciós gombot.  

 
Kikapcsolás 

 

1. A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, 
amikor visszahelyezi őket a töltődobozból.  

2. A fülhallgatók manuális kikapcsolásához 5 
másodpercig tartsa nyomva a multifunkciós gombot, 
amíg a LED indikátor ki nem alszik.  



Párosítás 
1. A két fülhallgató automatikus True Wireless Stereo párosítás üzemmódba kapcsol amikor kiveszi 

őket a töltődobozból. A fülhallgatók kikapcsolás, majd a multifunkciós gomb 3 másodpercen 
keresztül történő lenyomásával történő bekapcsolása után szintén automatikusan párosítás 
üzemmódba kapcsolnak a fülhallgatók.  

2. Kapcsolja be az eszközén a Bluetooth kapcsolatot és keresse a “Tronsmart Onyx Neo”. Koppintson 
a párosításra, és közben tartsa olyan közel az eszközt a fülhallgatóhoz amennyire csak tudja. Az 
ajánlott távolság kevesebb mint 1 méter.  

 

 
 

Vörös és kék fény felváltva villog (bal fülhallgató) 
A fény kialszik (jobb fülhallgató) 

A bal fülhallgató sikeresen párba került a jobb 
fülhallgatóval, de még nem kapcsolódott az 
eszközéhez.  

A fény kialszik A két fülhallgató sikeresen kapcsolódott az 
eszközéhez.  

 
 
Mono mód 
Miután a két fülhallgató sikeresen kapcsolódott az eszközéhez, egyenként is használhatja a fülhallgatókat, 
amennyiben csak az egyiket veszi ki a töltődobozból. A töltődobozból kivett fülhallgató automatikusan 
kapcsolódik az eszközéhez.  
 

 



A töltődoboz töltése 

 
Használja a fülhallgatóhoz kapott USB-C töltőkábelt.  
 

Vörös fény A töltés folyamatban van 

Zöld fény A töltés befejeződött 

 
 

Multifunkciós gomb használata 

B/J Bekapcsolás Tartsa lenyomva 3 másodpercig 

B/J Kikapcsolás Tartsa lenyomva 5 másodpercig 

B/J Lejátszás/Szünet Koppintson egyszer 

B/J Intelligens asszisztens bekapcsolása Tartsa lenyomva 2 másodpercig 

B/J Hívás elfogadás/megszakítás Koppintson egyszer 

B/J Hívás elutasítás Tartsa lenyomva 2 másodpercig 

J Következő szám Koppintson gyorsan háromszor 

B Előző szám Koppintson gyorsan háromszor 

J Hangerő + Koppintson gyorsan kétszer 

B Hangerő - Koppintson gyorsan kétszer 

 
 
 
 



Megjegyzés  
Hogyan tudom újraindítani a fülhallgatókat?  
Tegye vissza a két fülhallgatót a töltődobozba. Miután a vörös jelzés 5 másodperce világít, tartsa lenyomva 
a multifunkciós gombot 8 másodpercen keresztül amíg a vörös és kék jelzés felváltva nem kezd villogni. 
Ekkor vegye ki a két fülhallgatót a töltődobozból majd újra helyezze vissza oda azokat. A fülhallgatók ekkor 
újraindulnak és visszaállnak a gyári beállításokra.  
Automatikus kikapcsolás - A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, ha 5 percig nincsenek párosítva 
semmilyen eszközzel a Bluetooth kapcsolaton keresztül. Amikor alacsony az akkumulátor szint, szintén 
automatikusan kikapcsolnak.  
 
 

Specifikáció 

Modell Onyx Neo 

Bluetooth verzió 5.0 

Chip Qualcomm® QCC3020, supports aptX, AAC, SBC 

Bluetooth profil HFP/HSP/AVRCP/A2DP 

Jeltávolság Akár 15 méter 

Fülhallgató driver Φ6mm 

Impedancia 16Ω 

Mikrofon érzékenység -42dB 

Frekvencia válasz 20-20K Hz 

Lejátszási idő Fülhallgató: akár 7 méter (50%-os hangerőn) 
Töltődoboz: akár 24 óra (50%-os hangerőn) 

Készenléti idő 90 nap 

Fülhallgató akkumulátor 35 mAh 

Töltődoboz akkumulátor 350 mAh 

Input 5V/500mA max 

Töltési idő Fülhallgató: 50 perc 
Töltődoboz: 2 óra 

Méret Fülhallgató: 27 x 17 x 8 mm  
Töltődoboz: 63 x 32 x 43 mm 

Súly Fülhallgató: 3.6g 
Töltődoboz: 45g 



Tisztítás és karbantartás 
1. Amennyiben hosszú ideig nem használja a terméket, ajánlott hogy havonta legalább egyszer 

feltöltse, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát és fenntartsa a normál használattal elérhető 
teljesítményt.  

2. Tartsa száraz környezetben a terméket.  
3. Ne dobja tűzbe a terméket, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.  
4. Amennyiben bepiszkolódott a termék külseje, használjon vízzel enyhén megnedvesített ruhát a 

megtisztításához.  
5. Ne szedje szét a terméket.  

 
 

Jótállási információk 
A Tronsmart Onyx Neo vezeték nélküli fülhallgatókra a vásárlás napjától számítva egy év garanciát vállal az 
eredeti gyártó anyag- és gyártási hibáik ellen, normál használat mellett. A Tronsmart nem felelős a 
termékkel történő balesetekért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárat. Ha bármilyen 
problémája merül fel a termék használata közben, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálati 
csapattal a support@tronsmart.com e-mail címen. 
 
 

FCC nyilatkozat 
Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel 
vonatkozik: 
(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden 
kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. 
 
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális 
eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy 
tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen egy lakóépületben. Ez a 
berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően 
telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia 
arra, hogy egy adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés ártalmas interferenciát 
okoz a rádió vagy a televízió vételben, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet 
meghatározni, arra ösztönözzük a felhasználót, hogy próbálja meg az alábbi intézkedések közül egy vagy 
több alkalmazásával javítani az interferenciát: 
 
- Fordítsa el vagy helyezze át a vevő antennát. 
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot. 
- Csatlakoztassa a készüléket egy aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától. 
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez. 
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Azok a változtatások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, 
érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 
 
A Qualcomm aptX és a Qualcomm cVc a Qualcomm Technologies, Inc. és / vagy leányvállalatainak 
termékei. 
A Qualcomm a Qualcomm Incorporated védjegye, bejegyzett az Egyesült Államokban és más országokban. 
Az aptX és a cVc a Qualcomm Technologies International, Ltd. védjegye az Egyesült Államokban és más 
országokban. 


