
 הוראות הפעלה 

Element T2 Plus Wireless Speaker 

 T2 Plus רמקול בלוטוס 

 האריזה מכילה 

1X   רמקול 

1X  כבל טעינהUSB 

1X 3.5  מ"מ כבל אודיו 

X1 שרוך לנשיאה 

 

 כיבוי /הדלקה ①

 TWS / מצב נגינה   ②

 אתחול/ tנגן/ עצור  ③

 כפתור ווליום/ מעבר לשיר הבא ④

  כפתור ווליום/ מעבר לשיר הקודם ⑤

 נורת חיווי ⑥

 SD/TF מקום לכרטיס  ⑦

 TYPE C כניסת טעינה  ⑧

 כניסת אוקס  ⑨

 

 



 

 הוראות שימוש

 כיבוי/הדלקה .1

 

 

 חיבור בלוטוס  .2

לאחר מכן הפעל את התקן הבלוטוס בהגדרות המכשיר שלך, סרוק אחר התקנים הפעל את הרמקול,  

 "  "Tronsmart Element T2 Plus חדשים ובחר

 

 

 חיבור בלוטוס  – נורת חיווי כחולה מהבהבת

 חיבור הבלוטוס בוצע בהצלחה  -נורת חיווי כחולה

 

 םחיבור שני רמקולי 

 הפעל את שני הרמקולים והם אוטומטית ייכנסו למצב חיבור  -

-  . 

 

 

 



 

שניות בשני    3למשך   Mאם הרמקולים לא מתחברים בצורה אוטומטית, יש ללחוץ על כפתור  -

  TWSהרמקולים ואז ייכנסו למצב  

 

וברמקול   לאחר ששני הרמקולים חוברו בהצלחה, יישמע צליל ונורת חיווי כחולה תהבהב ברמקול -

 השני הנורת חיווי תהיה כחולה. 

 

  TWSמצב  –נורת חיווי כחולה מהבהבת 

 חובר בהצלחה   TWSמצב  –נורת חיווי כחולה 

 

 חבר את הרמקול עם מכשיר הסלולר 

 

 

 מחובר למכשיר –נורת חיווי כחולה 



 

 

 ניתוק שני הרמקולים

 שניות על מנת לנתק את שני הרמקולים 3למשך   Mהחזק את כפתור 

 

NFC חיבור     

המכשיר באזור המוגדר על מנת לבצע חיבור אוטומטי, אם יש לוודא שפונקציה זו מופעלת במכשיר הסלולר ולשים את 

 מכשיר הסלולר שלך ישאל האם לחבר את הרמקול לחץ על אישור

 

 מצב אוקס

 חבר את הרמקול עם כבל האוקס למחשב/ סלולר/ נגן מוזיקה ויתבצע חיבור אוטומטי

 

 TFאו כרטיס  SDמצב כרטיס 

 כרטיסהרמקול ינגן באופן אוטומטי בעת הכנסת 

 

 כיבוי אוטומטי

דקות אם הוא לא מחובר לשום מכשיר באמצעות בלוטוס, הרמקול ייכבה כאשר  10הרמקול ייכבה באופן אוטומטי לאחר 

 הסוללה חלשה.

 

 טעינה

 ןהטען את הרמקול באמצעות הכבל טעינה ראשונית מלאה לפני השימוש הראשו

 טעינה וחיבור בלוטוס –נורת חיווי כחולה 

 כיבוי או הדלקה ממכשיר מסוים –חיווי אדומה וכחולה מהבהבות נורת 



 טעינה בזמן שהרמקול מופעל –נורת חיווי אדומה 

 טעינה מלאה –נורת חיווי כבויה 

 טעינת הרמקול מומלצת כאשר הוא כבוי

 

 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 "Tronsmart Element T2 Plusשהמכשיר במצב חיבור, ולחץ על 

 החיבור אתה יכול להשתמש באלכסה דרך הרמקול.

 

 

 

 כיבוי / הדלקה

שניות 3למשך החזק    

 עוזרת קולית וירטואלית

  לחץ פעם אחת

שניות לכיבוי בעת תקלה 8החזק למשך    

 

  בלוטוס אוקס וכו -לחץ כדי לעבור בין מצבי שמע 

TWS חיבור  

 

  נגן/עצור מוזיקה

 מענה/ניתוק

 בזמן שיחה נכנסת ניתן לענות או לנתק באמצעות כפתור

 דחיית שיחה

 שניות כדי לדחות שיחה 3הכפור למשך החזק את 

 חיוג חוזר

 בזמן חיבור בלוטוס לחיצה כפולה כדי לחייג למספר האחרון

שניות עד שיישמע צליל המודיע על  3ניתוק הבלוטוס: החזק את הכפתור למשך 

 ניתוק הבלוטוס

 שניות עד שיישמע צליל על מנת להחזיר להגדרות יצרן  8אתחול: החזק במשך 



 

 לחץ על מנת להנמיך את עוצמת הווליום

  החזק כדי לעבור לשיר הקודם

 

 לחץ על מנת להגביר את עוצמת הווליום

 החזק כדי לעבור לשיר הבא

 

 

 מפרט טכני 

Element T2 Plus  דגם 

 בלוטוס  5.0

A2DP / AVRCP / HFP תאימות בלוטוס 

2 x 10W  הספק 

 טווח קליטה מטר  30עד 

 מוגן מים  IPX7תקן 

 זמן נגינה  אחוז(  50שעות )ווליום   24עד 

3600mAh סוללה 

DC 5V/2.0A  כניסת טעינה 

 זמן טעינה שעות  3

WAV / FLAC / APE / MP3  פורמטים תומכים 

 175 x 69 x 53מידות  מ"מ 

470 ± 5g  משקל 

 

 אזהרות

 .סיכון לפיצוץ אם הסוללה מוחלפת על ידי סוג לא נכון. סילוק הסוללות המשומשות בהתאם להוראות

 כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תקשיב ברמות עוצמה גבוהות בתקופות ארוכות

 

 FCCהצהרת 

 .FCC -לכללי ה 15מכשיר זה תואם לחלק 

 הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים: 

 מכשיר זה עלול לא יגרום להפרעות מזיקות .1

 על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה .2

לתקנון  15, בהתאם לחלק Bהערה: ציוד זה נבדק ונמצא כי הוא תואם את המגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג 

FCC לה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות במקום מגורים. . מגבלות א 



ציוד זה מייצר שימושים ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם אינו מותקן ומשומש בהתאם להוראות, הוא עלול 

 לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו.

 

זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או  עם זאת, אין כל ערובה כי הפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד

טלוויזיה, שניתן לקבוע על ידי כיבוי והפעלה של הציוד, המשתמש מוזמן לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחת או יותר 

 .מהפעולות הבאות

 כיוון מחדש או העבר מחדש את האנטנה המקבלת -

 הגדל את ההפרדה בין הציוד למקלט -

 במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלטחבר את הציוד לשקע  -

 התייעץ עם הסוחר או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לעזרה -

 

  FCC הצהרת חשיפה לקרינה של

שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. אסור לאתר משדר זה או  FCC -ב RF מכשיר זה עומד במגבלות החשיפה לקרינת

 .לפעול בשיתוף עם אנטנה או משדר אחר

 

 טיפול ותחזוקה במכשיר

 + Tronsmart Element Force -אנא שמור את המדריך הזה בהישג יד לעיון עתידי. כדי לנקות את רמקול ה

Bluetooth   השתמש במטלית רטובה במים כדי לנקות את החלק החיצוני למקרה שהוא יתלכלך. אל תשתמש בשום

מוצר מכיוון שכל סוג של חומר כימי עלול להפוך מכשיר זה לבלתי צורה של חומרי ניקוי או חומר ניקוי כדי לנקות את ה

שמיש. אל תפרק מוצר זה. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות המשתמש. אל תפילו או קפצו עליו והתייחסו אליו 

הצטבר בזהירות לקבלת הביצועים הטובים ביותר. שמור את המוצר במקום יבש. אבק, לכלוך ולחות מרטיבות יכולים ל 

 .על גוף המוצר אם הם שמורים במקום לא ידידותי. אל תשליך מוצר זה לאש, סוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף

 


