
 הוראות הפעלה

T6 Plus Upgraded Edition Bluetooth Speaker 

 רמקול בלוטוס 

 

 האריזה מכילה:

1X רמקול בלוטוס 

1X 3.5 מ"מ כבל אודיו 

1X USB-C כבל טעינה 

1X  תעודת אחרית 

 

 סקירת המוצר

① Play/Pause; Volume +/-; Hands-free; Voice assistant 

 נורית בלוטוס  ②

③  NFC  

  מיקרוםון  ④

 מעבר לניגון קודם   ⑤

 מעבר לניגון הבא   ⑥

⑦  /TWS  מצב טעינה 

 אקולייזר אפקט /TWSחיבור   ⑧

 מצב נגינת מוזיקה  ⑨

 כיבוי/הדלקה/אתחול  ⑩

⑪ USB-A port  

 TF / SDכרטיס   ⑫

 כניסת אוקס   ⑬

⑭  USB-Cטעינה 

 



 

 

 

 

 הפעלה: החזק לשניה חלהפעלה

 החזק לשתי שניות על מנת לכבותכיבוי: 

 

 ווליום

 נגן/עצור

  

  מענה או סיום שיחה : בזמן שיחה נכנסת לחץ

 שניות כדי לדחות  2דחיית שיחה: בזמן שיחה נכנסת החזק למשך  

 חיוג חוזר: בזמו חיבור בלוטוס, לחץ פעמיים ויתבצע חיוג חוזר 

 להפעילעזרה קולית: החזק למשך שתי שניות על מנת 

 
 לחן לניגון שיר קודם 

 

  לחץ לניגון שיר הבא

 

 החלפה בין אפקט המוזיקה 

   לחץ על מנת לעבור בין האפקטים השונים 

 שניות על מנת לבצע חיבור  2: החק למשך  TWSחיבור 

 

 , וכו..SDאוקס בלוטוס,  -לחץ על מנת להחליף בין מצבי השמע

 שניות על מנת לנתק את חיבור הבלוטוס 3ניתוק בלוטוס: החזק למשך  

שניות עד שצליל חיווי יישמע והמכשיר יחזור להגדרותיו  5אתחול: לחץ למשך 

 המקוריות.

 

 

 מפרט טכני 



T6 Plus Upgraded Edition דגם 

 ABS + חומר  אלומינום 

 בלוטוס 5.0

A2DP V1.3, ACRCP V1.4, HFP V1.6 פרופיל בלוטוס 

 טווח קליטה  מטר 20עד 

IPX6 מוגן מים בתקן 

2 x 20W Max הספק 

DC 5V/3A, via USB-C port מתח 

20Hz - 16000Hz טווח תדרים 

 סוללה 3300mAh x 2 ,סוללת ליטיום 

 זמן נגינה שעות 15עד 

 זמן שיחה %( 70שעות )עוצמה  20עד 

 זמן המתנה  שעות  24

 זמן טעינה שעות  3-5

, בלוטוס, עזרה TWSסוללת גיבוי מובנית, 

 קולית

 פונקציות 

 מידות   x 84 x 84 210 מ"מ     

750 ± 5 g  משקל 

 

 שימוש במוצר

 כיבוי והדלקה .1

 הדלקה: שניה אחת לחיה על כפתור 

 שניות 2כיבוי: לחיצה על כפתור 

 חיבור בלוטוס .2

 T6 Plus Upgraded'הדלק את הרמקול וכנס להגדרות בלוטוס במכשירך, חפש בהתקנים את "

Edition.ובחר על מנת להתחבר " 

 שניות על מנת להתנתק מחיבור הבלוטוס 3למשך  Mלחץ על כפתור 

 שני רמקולים – TWSחיבור  .3

למשך    EQבלוטוס אחר החזק את כפתור    הדלק את שני הרמקולים וודא שהם אינם מחוברים למכשיר

 שניות בכל רמקול. 2

 לאחר מכן תישמע צליל ותידלק נורת חיווי בצבע צהוב תידלק. 

 

 ניתוק שני הרמקולים .4

 על מנת לנתק את שני הרמקוליםשניות  2למשך   EQהחזק את כפתור 

 אקווליזר אפקט  .5



 כדי להחליף בין האפקטים  EQלחץ על כפתור 

 מצבים 

 ללא נורת חיווי –מצב רגיל 

 נורת חיווי לבנה –מצב שמיעה תלת מימדית 

 נורת חיווי ירוקה – מצב בס עמוק 

 

 NFCמצב  .6

ואז יתבצע חיבור  NFCוודא שפונקציה זו קיימת ופועלת במכשירך, ואז הנח את מכשירך באזור ה 

 NFCאוטומטי. אם ברצונך להנתק ממצב זה קרב את מכשירך שוב לאזור ה

 

7.  USB-A  פונקציית סוללת גיבוי 

 DC. מתח הטעינה הוא USB-Aאופציית סוללת הגיבוי מאפשר טעינת המכשיר שלך דרך כניסת ה

5V/1A וגם להשתמש בו   על מנת לקבל ביצועים טובים, לא מומלץ להשתמש בנגן להשמעת מוזיקה

 לטעינה בו זמנית.

 מצב אוקס  .8

 יש לחבר את כבל האוקס ולאחר מכן מצב האוקס יפעל באופן אוטומטי

 TF/SDמצב כרטיס   .9

 SD /TFהרמקול יפעיל אוטומטית את המוזיקה ברגע שנכניס את כרטיס ה

 GB 32יש להשתמש בכרטיס עם זכרון של עד 

 איפוס להגדרות יצרן  .10

 שניות עד שיישמע צליל, ולאחר מכן הרמקול יאופס להגדרות היצרן  5למשך  Mהחזק את כפתור 

 מצב שינה .11

הסוללה   כאשר, גם הרמקול ייכבה אוטומטית לאחר שעה אם הוא לא מחובר למכשיר אחר בבלוטוס 

 .חלשה הרמקול ייכבה

 

 

 טעינה  .12

 טעינה –נורה חיווי אדומה 

 טעינה הושלמה –נורת חיווי כבויה 

 



 

 Amazon Echo/Echo Dot איך לחבר את הרמקול ל

 , והגדר אותההתחבר לאפליקציה של אלכסה .1

 WIFIהתחבר דרך ה  .2

 בהגדרות בלוטוס קבל הערה: אנא וודא, מכשיר חדש Aלחץ על בית/הגדרות/האקו שלך' בלוטוס/ חיבור  .3

והמתן לתהליך החיבור, לאחר החיבור אתה יכול  ”+Tronsmart T6שהמכשיר במצב חיבור, ולחץ על 

 להשתמש באלכסה דרך הרמקול.

 

 טיפול ותחזוקה 

אל תשתמש בשום צורה של חומרי ניקוי כדי לנקות את המוצר מכיוון שכל סוג של חומר כימי עלול 

מוצר זה. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות להפוך את המכשיר הזה ללא שמיש. אל תפרק 

בזהירות לקבלת הביצועים הטובים ביותר. שמור את   והמשתמש. אל תפיל או תקפוץ עליו ותטפל ב

רטיבות יכולים להצטבר על גוף המוצר אם שומרים אותו והמוצר במקום יבש. אבק, לכלוך לחות 

 .להתפוצץ או לדלוף ות עלול סוללות במקום לא ידידותי. אין להשליך מוצר זה לאש, ש

 

 


