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Bevezetés 
Köszönjük, hogy Tronsmart terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati 
utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma 
megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes 
figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést 
tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
 
Biztonsági figyelmeztetések 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. 
Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.  
 

1. Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert 
(nem tartozék) / USB kábelt. 

2. Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen 
napfénnyel történő érintkezést.  

3. Tartsa távol nedvességtől, víztől és korróziót okozó ásványi 
anyagoktól. 

4. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne 
lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett 
más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék 
csatlakozójánál.  

5. Csak a készülékhez mellékelt USB és egyéb kábeleket 
használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát.  

6. Amennyiben USB hálózati adapterrel használja, húzza ki az 
adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék 
töltéséhez.  

7. A készüléket csak a felhatalmazott márkaszerviz nyithatja ki. 
Amennyiben Ön kinyitja, a jótállás megvonható a készülékről. 

8. A készülék nem játék, tartsa távol kisgyermekektől. 
9. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót! 
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A készülék tisztítása  
1. A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg. Az 

ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához 
használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera 
lencsetisztító kendő. 

 
 
Akkumulátor információ 

1. A készülék újratölthető akkumulátorral van ellátva. 
2. Az akkumulátor teljes kapacitásának elérése a 3-4-ik teljes 

feltöltés és lemerítés után lehetséges. 
3. Az akkumulátor több százszor újratölthető, de egy idő múlva 

csökken a teljesítménye. 
4. Ne hagyja a teljesen feltöltött készüléket a töltőn, mert a 

túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát 
5. Ha a készülék sokáig használaton kívül van, az akkumulátor 

veszíthet a töltéséből. 
6. Soha ne hagyja használaton kívül a készüléket egy hónapnál 

tovább, minden 30 napban legalább egyszer töltse fel, ezzel 
drasztikusan meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát. 

7. Az adapter szélsőséges időjárásban való használata csökkenti 
az akkumulátor élettartamát (pl. autóban hagyva nyáron/télen, 
stb.) a legoptimálisabb működési körülmény a 
szobahőmérsékleti üzemeltetés, azaz 15-25°C. 

8. Az akkumulátor teljesítménye 5°C alatt drasztikusan csökken. 
9. Ne tegye ki az akkumulátor nagy hőhatásnak és vigyázzon 

arra, hogy ne sérüljön meg. 
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Jellemzők 
Bluetooth verzió:  V4.1 
Chipset:   CSR 8670 
Támogatott profilok:  RX-A2DP/AVRCP, TX-A2DP 
Akkumulátor:   Beépített, 3,7V, 350 mAh Lithium-Polymer 
Töltés: MicroUSB portról (töltő nem tartozék, 

ajánlott 5V/300 mA) 
TX üzemidő:   Kb. 15 óra (AUX), kb. 12 óra (S/PDIF) 
RX üzemidő:   Kb. 15 óra (AUX), kb. 12 óra (S/PDIF) 
Töltési idő:   Kb. 2 óra 
Működési hőmérséklet: -10~55C° 
Méret:    60 x 60 x 18,4 mm 
Tömeg:   38,6 g 
 
 
Leírás 
Bluetooth audio adapter 
Vezetékesből vezetékmentes audió átvitel 
Két üzemmód: TX és RX (adó-, és vevő üzemmód) 
APT-X, Bluetooth 4.1, 10 méteres hatótávolság 
AUX és S/PDIF csatlakozás  
 
A doboz tartalma: 

  
 

MARS G02 kontroller USB kábel USB vevőegység 
   

  

 Használati útmutató  
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KEZELŐSZERVEK I. 
 
Megjegyzés:  
Első használat előtt teljesen fel kell töltenie a készülék akkumulátorát. 
 
 

 
 
 

1. SELECT kiválasztás 
2. TURBO gomb 
3. MODE üzemmód váltó 

gomb (BT/WiFi) 
4. FN plusz funkció gomb 
5. START indítás 
6. X gomb 
7. Y gomb 

8. B gomb 
9. A gomb 
10.  R3 gomb (jobb klikk) 
11. POWER/HOME 

be/kikapcsolás/főmenü 
12.  D-PAD iránygombok 

▲►▼◄ 
13. L3 gomb (bal klikk) 
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KEZELŐSZERVEK II. 
 

 
 

14. L2 gomb (bal-kettes) 
15. MicroUSB töltő 

csatlakozó 

16. R2 gomb (jobb-kettes) 
17. R1 gomb (jobb egyes) 
18. L1 gomb (bal egyes) 

 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
Be/kikapcsolás 
Tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig a kontroller 
bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot 3 
másodpercig. 
 
LED fények magyarázata (balról jobbra) 

1. Bluetooth mód visszajelző 
2. D-bemenet (2,4 GHz mode, Android TV box-hoz) 
3. X-bemenet (2,4 GHz mód Steam játékokhoz) 
4. Töltés visszajelző 
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Akkumulátor visszajelző 
Az akkumulátor visszejelző világít, ha a kontroller alacsony 
töltöttségen van. A LED visszajelző villog töltés közben. HA az akku 
teljesítménye 25% alá esett, a visszajelző gyorsan villog. 
 
Alvás mód (sleep mode) 
A kontroller alvó módba lép 3 perc tétlenség után. Csatlakoztatás utáni 
tétlenségnél 5 perc elteltével bontja a kapcsolatot a vevővel.  
 

 Nyomja meg az FN+Y gombot a gomb háttérvilágítás 
bekapcsolásához. 

 Nyomja meg az FN+X gombot a háttérvilágítás 
kikapcsolásához. 

 Nyomja meg az FN+B gombot a vibrációs visszajelzés 
bekapcsolásához. 

 Nyomja meg az FN+B gombot a vibrációs visszajelzés 
kikapcsolásához. 

 
A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA 
 
Bluetooth csatlakoztatás 
Android operációs rendszer esetén 
(min. 4.0 vagy annál újabb Android 
rendszer szükséges a használathoz) 
vagy Androidos okosTV esetén (amely 
rendelkezik Bluetooth-szal). 

1. Nyomja meg a  gombot 
Bluetooth módban. 

2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a 
telefonján. 

3. A visszajelző fény gyorsan 
villog. 

4. Párosítsa a ’TRONSMART MARS G02’ nevű eszközt. 
5. Sikeres párosítás esetén a visszajelző megállítja a LED 

villogását. 
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A kontroller Air-mouse haszn álata 
Nyomja meg az FM gombot a multimédiás és az egér opciók 
megtekintéséhez. 
 
 
2.4 GHz-es csatlakoztatás (okosTV vagy PC) 

1. A mellékelt USB vevőegységet csatlakoztassa a PC USB 
aljzatába.  

2. Nyomja meg a , miután 2.4 GHz-es módra állította a 
kontrollert. 

3. A visszajelző LED villog, majd megáll, miután, mi után a 
kontroller csatlakozott a vevőegységhez. 

 
 
X-bemeneti és D-bemeneti mód 

1. Az alapértelmezett mód az X-bemeneti, ha a kontroller 2.4 
GHz-es mód alatt van csatlakoztatva.  

2. Tartsa nyomva az FN gombot 3 másodpercig, és a kontroller D-
bemeneti módba kerül.  

3. A visszakapcsoláshoz szintén tartsa nyomva 3 másodpercig az 
FN gombot. 

 
 
Automatikus újracsatlakozás (Bluetooth) 

1. Ha a párosított eszköz Bluetooth-a be van kapcsolva, mielőtt a 
kontrollert bekapcsolja, egyszerűen csak tartsa nyomva a 
HOME gombot 2 másodpercig a kontroller bekapcsolásához, és 
automatikusan párosodik a korábban csatlakoztatott 
eszközhöz. 

2. Ha a párosított eszköz Bluetooth-a nincs bekapcsolva, mikor a 
kontrollert bekapcsolja BT módban, egyszerűen csak kapcsolja 
be a Bluetooth-ot az előzőleg csatlakoztatott eszközön, és 
automatikusan újrapárosodnak. 
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TURBO mód 
Ez egy félautomata mód, amely azonnali jeltovábbítást tesz lehetővé, 
ha valamely gombot ismétlődően használják, pl. játék közben, 
tüzelésre. 
A TURBO beállításához nyomja meg a TURBO+A gombokat 
egyszerre. Ekkor az A gomb sorozatos tűzre lesz állítva.  
A TURBO+A gomb ismételt megnyomása után a funkció le lesz tiltva. 
 
 
Megjegyzés: 
A/B/X/Y/L1/R1/L2/R2 gombokat lehet csak tüzelésre beállítani, más 
gombokat nem. 
 
 
A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE 

1. Amikor az akku alacsony töltöttségi szinten van, a visszajelző 
LED gyorsan villogni kezd.  

2. Csatlakoztassa a mellékelt microUSB kábelt a kontroller 
töltőaljzatába, másik végét pedig PC-hez vagy USB hálózati 
töltőhöz (nem tartozék). 

3. A visszajelző LED lassan villog töltés közben. 
4. A visszajelző LED pirosan világít, ha a töltés befejeződött. 

 
Megjegyzés: 
Győződjön meg róla, hogy a környezetben nincsen más, párosításra 
nyitott Bluetooth eszköz. 
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Gyártó: 
Value in Action Technology Co. LTD / www.tronsmart.com / 
support@tronsmart.com / A3 HeKan Industrial Building 41# WuHe Str. 
Bantian, LongGang District, Shenzhen, China 
 

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű 
használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási 
jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel 
kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének 
megfelelően. 
 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni 
az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy 
környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. 
Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki 
jellemzőknek. 
© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 


