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Vsebina paketa

Hvala, ker ste izbrali brezžične slušalke Tronsmart Onyx Ace. Pred uporabo 
natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

1 x brezžične slušalke Onyx Ace s polnilno postajo
1 x polnilni kabel
1 x garancijski list
1 x uporabniški priročnik

Pregled izdelka
Večnamensko območje na dotik 
Mikrofon
USB-C vhod za polnjenje 
Indikacijska lučka slušalk 
Indikacijska lučka ohišja za polnjenje 
Kontakti za polnjenje
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Prva uporaba
Obe slušalki postavite v ohišje za polnjenje in pred prvo uporabo popolnoma 
napolnite tako ohišje kot slušalke. Priporočeno polnjenje je 1-2 uri.

Vklop/Izklop

Vklop

2 

Bela lučka utripa 1 sekundo (indikacijska lučka slušalk)

1. Slušalke se samodejno vklopijo, ko jih vzamete iz ohišja za polnjenje.
Če jih želite ročno vklopiti, tapnite in zadržite območje na dotik na obeh 
slušalkah za 3 sekunde.

2. Slušalke se samodejno izklopijo, ko jih postavite nazaj v ohišje za polnjenje. 
Če jih želite ročno izklopiti, tapnite in zadržite območje na dotik na obeh 
slušalkah za 5 sekund.

1...2...3

1

1...2...3...4...5

1 2

1 2
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Rdeča lučka utripa 1 sekundo (indikacijska lučka slušalk) 

Bluetooth povezava
1. Brezžična stereo povezava

2.  Bluetooth povezava
Slušalke vstopijo v način združevanja, ko so vklopljene. 

Bela lučka utripa 

2

Povezovanje

Bela lučka utripa (leva slušalka) 
Lučka ugasne (desna slušalka)

Uspešno povezano

Izklop

1

2 

Bela lučka utripa (leva slušalka) 

Lučka ugasna (desna slušalka)   
Povezovanje

Lučka ugasne (obe slušalki) Uspešno povezano

1

ON

Onyx Ace

Bluetooth Pairing Request
“Headset” would like to pair 

with your iPhone

Cancel Pair 

Pair 
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Ponastavitev
Če imate težave s slušalkami - če je povezava slušalk neuspešna ali imate 
težave z delovanjem, lahko slušalke poskusite ponastaviti.

1. Slušalke 'Tronsmart Onyx Ace' izbrište z Bluetooth seznama v vaši napravi.
2. Obe slušalki vzemite iz ohišja za polnjenje. Tapnite in zadržite območje
na dotik na slušalkah za 5 sekund, da se izklopijo. 
3. Tapnite in zadržite območje na dotik na slušalkah za 10 sekund, da začne 
bela lučka hitro utripati.
Opomba: Ponastavite lahko vsako slušalko posebej ali obe hkrati.
4. Slušalke so se ponastavile na tovarniške nastavitve. Povezava z vašo 
napravo se nanaša na zgoraj omenjeno Bluetooth povezavo.  

Polnjenje 
Za polnjenje  uporabite priloženi USB-C kabel.

2

3 4

1

ON

Onyx Ace �

1...2...3...4...5

1......10

＜25% 
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
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Opomba: Samodejni izklop
Slušalke se samodejno izklopijo, če se v 5 minutah ne povežejo z nobeno 
napravo prek Bluetootha. Samodejno se izklopijo tudi, ko je baterija prazna.

Upravljanje 

Tehnični podatki

Onyx Ace
Qualcomm® QCC3020 
5.0
HFP/HSP/AVRCP/A2DP
aptX, AAC, SBC
Do 15 metrov
13 mm

Model
Čip 
Bluetooth različica
Bluetooth profil
Zvočni kodek
Razdalja povezave
Gonilnik

Tapnite in zadržite 3 sekunde 
Tapnite in zadržite 5 sekund  

Tapnite dvakrat
Tapnite in zadržite 2 sekundi
Tapnite in zadržite 2 sekundi
Tapnite enkrat
Tapnite enkrat

Tapnite dvakrat
Tapnite in zadržite 2 sekundi

Hitro tapnite trikrat 

L/R
L/R

L/R
R
L
R
L

L/R
L/R

L/R

Ročni vklop
Ročni izklop

Predvajanje/Pavza
Naslednja pesem
Prejšnja pesem
Glasnost + 
Glasnost - 

Sprejem/konec klica
Zavrnitev klica

Aktivacija glasovnega asistenta
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Nega in vzdrževanje 
1. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat mesečno,

da mu podaljšate življenjsko dobo in ohranite normalno delovanje. 
2. Izdelek hranite na suhem mestu.
3. Izdelka ne mečite v vodo, ker lahko baterije eksplodirajo ali spuščajo.
4. Če se zunanjost slušalk umaže, za čiščenje uporabite krpo, ki ste jo rahlo
navlažili v vodi.
5.  Izdelka ne razstavljajte. Izdelek je sestaljen iz delov, ki jih uporabnik sam ne 

more servisirati.

-42dB ± 1dB
20 - 20K Hz
Slušalke: do 5 ur (50% glasnost)
Ohišje za polnjenje: do 24 ur (50% glasnost)
Slušalke: 40 mAh
Ohišje za polnjenje: 400 mAh
Ohišje za polnjenje: 300mA max.
Slušalke: približno 1 ura 20 minut
Ohišje za polnjenje: približno 1 ura 30 minut
Slušalke: približno 60 ur
Ohišje za polnjenje: 90 dni

Slušalke: 39 x 16.5 x 16.8 mm

Ohišje za polnjenje: 48 x 23 x 57.5 mm

Slušalke: približno 4 g
Ohišje za polnjenje: približno 37 g  

Občutljivost mikrofona
Razpon avdio frekvence
Čas predvajanja (odvisen 
od glasnosti in vsebine)
Baterija 

Vhod
Čas polnjenja

Čas pripravljensoti

Dimenzije

Teža
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Izjava o skladnosti FCC

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od 
naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta 
naprava mora sprejeti kakršno koli motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči 
neželeno delovanje.

OPOMBA: Ta oprema je bila testirana in je v skladu z omejitvami za digitalno 
napravo razreda B, kot je določeno v delu 15 pravilnika FCC. Te omejitve so 
določene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v 
stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja 
radiofrekvenčno energijo ter lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z 
navodili, povzroča motnje v radijski komunikaciji. Kljub temu ni izključeno, da se 
motnje ne pojavijo pri določeni namestitvi. Če ta oprema škodljivo vpliva na radijski 
ali televizijski sprejem, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, naj 
uporabnik poskusi preprečiti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Obrnite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Povežite opremo z vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio/TV.

Spremembe ali predelave, ki jih podjetje ni izrecno odobrilo, lahko izničijo vaša 
pooblastila za uporabo te naprave skladno s pravilnikom FCC.
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Izjava EU o skladnosti:

Podjetje Shenzhen Value in Action Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta 
naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je 
na voljo na naslednji povezavi:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi
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