
 הוראות הפעלה

Tronsmart Onyx Ace True Wireless Earphones 

בלוטוס  אוזניות  

 האריזה מכילה: 

1X אוזניות בלוטוס עם בסיס טעינה 

1X כבל טעינה 

1X תעודת אחריות 

 

 סקירת המוצר: 

 אזור מגע רב תכליתי .1

 מיקרופון .2

3. USB-C בסיס טעינה 

 נורת חיווי אוזניות .4

 בסיס טעינהנורת חיווי  .5

 טעינת אוזניות .6

 

 

 

 

 שימוש ראשון באוזניות



החזר את שתי האוזניות למארז הטעינה ואז הטען את המארז והאוזניות לחלוטין לפני השימוש 

שעות. 2-1הראשון. זמן הטעינה המומלץ הוא   

 

 

 כיבוי/הדלקה 

ידנית, הקש והחזק  האוזניות יופעלו אוטומטית כאשר הן מופרדות ממארז הטעינה. להפעלה   .1

  שניות. 3תכליתי בשתי האוזניות למשך -את אזור המגע הרב

 נורת חיווי לבנה מהבהבת במשך שניה אחת  -הדלקה

 

 

 

האוזניות יכבו אוטומטית כאשר יוחזרו למארז הטעינה. כדי לכבות ידנית, הקש והחזק את אזור  

שניות 5תכליתי בשתי האוזניות למשך -המגע הרב  

נורת חיווי אדומה  מהבהבת במשך שניה אחת  -כיבוי  

 

 

 חיבור בלוטוס 



TWS   

 TWSמצב  –נורת חיווי לבנה מהבהבת 

 נורת חיווי לבנה מהבהבת )אוזניה שמאלית(

 חובר בהצלחה  TWSחיבור  –נורת חיווי כבויה )אוזניה ימנית( 

 

 

 

 חיבור בלוטוס  

 

 מופעלותהאוזניות יכנסו למצב התאמה כשהן 

 נורת חיווי לבנה מהבהבת )אזניה שמאלית(

 אוזניה נכבית )אוזניה ימנית( מצב חיבור 

 חיבור בוצע בהצלחה  –נורת חיווי כבויה בשתי האוזניות 

 



 

 

 

 ִאתחּול

או בעיות פונקציונליות, אתה  TWS אם אתה נתקל בבעיות באוזניות שלך, כגון כישלון בהתאמה 

 .האוזניות שלךיכול לנסות לאפס את 

 .של המכשיר שלך Bluetooth -מרשימת ה 'Tronsmart Onyx Ace' -מחק  את  .1. 

  5תכליתי למשך -הוצא את שתי האוזניות ממארז הטעינה. הקש והחזק את אזור המגע הרב 2. 

 שניות כדי לכבות אותן.

שהמחוון הלבן יהבהב שניות, עד  10תכליתי באוזניות למשך -הקש והחזק את אזור המגע הרב .3

 .במהירות 

 .הערה: באפשרותך לאפס את האוזניות השמאליות והימניות באופן עצמאי או בו זמנית

 האוזניות התאפסו להגדרות ברירת המחדל. ואז התחבר למכשיר שלך מחדש . 4

 

 

 



 

 

 

 טעינה 

  באריזה USB-Cהשתמש בכבל ה

 

＜25%  

25% - 50% 

50% - 75% 

75% - 100% 

 

 

 

 

 

 



 פקדי בקרה 

 

 
L/R שניות  3לחץ והחזק למשך  הפעלה ידנית   

L/R שניות 5לחץ והחזק למשך  כיבוי ידני  

 

L/R לחץ פעמיים נגן/עצור 

R שניות 2לחץ והחזק למשך  מעבר לניגון הבא  

L שניות 2לחץ והחזק למשך  מעבר לניגון הקודם  

R + לחץ פעם אחת  ווליום 

L  ווליום- אחתלחץ פעם     

 
L/R לחץ פעמיים  מענה/ניתוק שיחה  

L/R שניות 2לחץ והחזק למשך  דחיית שיחה  

 
L/R פעמים במהירות 3לחץ  הפעל עוזרת קולית  

 

 הערה:

דקות אם הם לא הותאמו למכשיר כלשהו באמצעות   5האוזניות יכבו אוטומטית לאחר    -כיבוי אוטומטי

Bluetooth.כאשר הסוללה חלשה, הם יכבו גם אוטומטית . 

 

 מפרט טכני 

Onyx Ace דגם 

Qualcomm® QCC3020 שבב  

 גרסת בלוטוס 5.0

HFP/HSP/AVRCP/A2DP פרופיל בלוטוס 

aptX, AAC, SBC שמע 

 טווח קליטה מטר  15

 דרייבר מ"מ  13

-42dB ± 1dB רגישות מיקרופון 

20 - 20K Hz טווח תדרים 

 זמן נגינה/שיחה אחוז( 50שעות )ווליום ב 5עד 

 בסיס טעינה שעות 24עד 

40 mAh סוללת אוזניה  

400 mAh סוללת בסיס טעינה 

35 mA max.  כניסת אוזניות  



300mA max.  בסיס טעינהכניסת 

 זמן טעינת האוזניות שעה וחצי

 זמן טעינת הבסיס שעה וחצי

 זמן המתנה אוזניות שעות   60

 זמן המתנה בסיס ימים   90

39 x 16.5 x 16.8   מידות האוזניות מ"מ 

 48 x 23 x 57.5   מידות בסיס הטעינה מ"מ  

 משקל אוזניה גרם  4 

   משקל בסיס גרם  37 

 

 

 ותחזוקה  טיפול

אם לא משתמשים במוצר זה במשך תקופה ארוכה, מומלץ לטעון אותו לפחות פעם בחודש כדי  . 1

 .להאריך את חייו ולשמור על ביצועי השימוש הרגילים 

 .. יש לשמור את המוצר במקום יבש2

 .אל תשליך מוצר זה לאש מכיוון שסוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף . 4

המוצר, השתמש במטלית לחה במים כדי לנקות את החלק החיצוני למקרה  כדי לנקות את  . 5

 .שהוא יתלכלך

 .אל תפרק מוצר זה. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות המשתמש . 6

 

 


