
 

 

 הוראות הפעלה

Tronsmart Element Force+ Bluetooth Speaker 

FORCE +  רמקול בלוטוס   

 

 מאפייני המוצר: 

 IPX7ציפוי סיליקון בתקן  •

 W40הספק של  •

 שעות  15זמן נגינה:  •

• TWS -  רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי 2טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור 

 5.0גרסת בלוטוס  •

 DC 5V / 2.4Aהתומכת בטעינה של כניסת  Cמסוג  USBיציאת  •

)באמצעות סירי, גוגל או עוזרים  תומך בחיווי קולי עבור הזרמת מוסיקה, שיחות טלפון, בירור מזג אוויר ועוד •

 תמכים(קוליים אחרים הנ

 

 האריזה מכילה:

1X רמקול בלוטוס 

1X כבל טעינה 

1X 3.5 מ"מ כבל אוקס 

1X  ס"מ 60שרוך באורך 

1X תעודת אחריות 

 

 

 

 



 

 

 כפתור הפעלה וכיבוי ①

②  Tri-bass effects: Extra Bass, 3D, Standard; TWS  

  ניתוק בלוטוס/הפעלה מחדש/מצב נגינה  ③

  חיווי קולי/עצור/נגן  ④

 ווליום/ מעבר לשיר הקודםכפתור   ⑤

 כפתור ווליום/ מעבר לשיר הבא  ⑥

  TWS /נורת חיווי טעינה   ⑦

 נורת חיווי בלוטוס  ⑧

 נורת חיווי אודיו  ⑨

  NFC אזור   ⑩

⑪  USB כניסת טעינה  

 SD/TF מקום לכרטיס  ⑫

 כניסת אוקס  ⑬

 

 

 

 

 

 



 מפרט טכני 

 

Element Force+  דגם 

 בלוטוס 5.0

 טווח קליטה מטר 20עד 

 מוגן מים  IPX7תקן 

2 x 20W עוצמה 

 זמן נגינה שעות נגינה 15עד 

DC 5V/2.4A הספק 

3300mAh x 2 הספק סוללה 

 זמן טעינה שעות 3

 זמן המתנה חודשים 24

 גודל הרמקול מ"מ 53

 אפקט דיסטורשן 1.0%≥

80Hz-18KHz תדר 

 209 x 64 x 83מידות  מ"מ 

 משקל  גרם5 ± 667 

 

 פונקציות 

 

 

שניות על מנת לכבות או להדליק את הרמקול 3-2כיבוי/הדלקה החזק למשך   

שניות עד שנורית חיווי בלוטוס תיכבה 8-6החזק למשך   

  על מנת לכבות את הרמקול במקרה של תקלה

 

ור זה על מנת לשנות את אפקט הסאונדלחץ על כפת  

)ברירת המחדל היא אקסטרה בס ללא נורית חיווי, סאונד תלת מימדי עם נורית חיווי ירוקה 

 וסטנדרטית עם נורית חיווי לבנה. 

 

 לחץ על מנת להחליף בין מצב בלוטוס או אוקס או כרטיס זיכרון

 שניות עד שיישמע צליל על מנת להחזיר להגדרות יצרן  5אתחול: החזק במשך 

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

 הבלוטוס

 

 ניגון/עצירה

 במהלך ניגון המוזיקה לחץ על נגן/עצור

 מענה/ניתוק

 בזמן שיחה נכנסת ניתן לענות או לנתק באמצעות כפתור 

 דחיית שיחה

 שניות כדי לדחות שיחה 2ור למשך תהחזק את הכפ

 חיוג חוזר

 בזמן חיבור בלוטוס לחיצה כפולה כדי לחייג למספר האחרון

 עזרה קולית:

להפעיל את שניות כדי  2לאחר שהמכשיר מחובר דרך הבלוטוס החזק את הכפתור למשך 

 החיווי הקולי



 

 לחץ על מנת להנמיך את עוצמת הווליום

  החזק כדי לעבור לשיר הקודם

 

 לחץ על מנת להגביר את עוצמת הווליום

 החזק כדי לעבור לשיר הבא

 

 בלוטוס 

בהגדרות המכשיר שלך, סרוק לאחר מכן הפעל את התקן הבלוטוס  ,  הפעל את הרמקול והמתן להבהוב נורת חיווי הכחולה

" על מנת לחבר אותו. אם ברצונך לנתק את הבלוטוס לחץ +Tronsmart Element Force אחר התקנים חדשים ובחר ב "

 .Mעל כפתור 

 

 TWS 

 ולשמוע בסטריאו Bluetoothטכנולוגיה זו מאפשרת לחבר שני התקני שמע באמצעות 

 הדלק את שני הרמקולים, יש לוודא שהם לא מחוברים לשום התקן בלוטוס .1

" ברמקול אחד ולאחר מכן ישמע צליל חיווי, ויחבר את שני הרמקולים. לאחר חיבור מוצלח EQהחזק את כפתור " .2

רית הכחולה יישמע צליל משני הרמקולים  ונורית חיווי כחולה תהבהב באיטיות ברמקול הראשי הזמן שנו

 יהיו בצבע צהוב.חיווי הברמקול המשני תיכבה. שתי נוריות 

" ובחר בו, אם ברמקול +Tronsmart Element Force סרוק במכשירך את בהתקני הבלוטוס וחפש התקן " .3

 הראשי נורית החיווי היא כחולה זה אומר שהחיבור בוצע בהצלחה, כעת ניתן לשמוע מוזיקה בסטריאו.

 יש לעשות לו אתחול TWSבעבר עם  אם הרמקול חובר .4

 הערות:

 לאחר  שהרמקולים מחוברים פעם אחת  הם יחוברו בפעם הבאה בצורה אוטומטית. .1

 הרק הרמקול הראשי יתמוך בפונקציי  TWSבזמן מצב  .2

 

 Amazon Echo/Echo Dot לחבר את הרמקול ל  ךאי 

 , 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  ”+Tronsmart" Element Forceולחץ על  שהמכשיר במצב חיבור,

 אתה יכול להשתמש באלכסה דרך הרמקול.

 מצב אוקס 

 למחשב/ סלולר/ נגן מוזיקה, נורת החיווי הכחולה תידלק ברמקול.חבר את הרמקול עם כבל האוקס 



 

 TFאו כרטיס  SDמצב כרטיס 

 WAV/FLAC/APE/MP3 FORMATתומך בפורמטים  -כדי לעבור ממצב בלוטוס למצב כרטיס MODEלחץ על כפתור 

 

 NFCמצב 

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

 מכשיר הסלולר שלך ישאל האם לחבר את הרמקול לחץ על אישור.

 

 נורות חיווי לד 

 בלוטוס: נות חיווי כחולה מהבהבת לחיבור, נורת חיווי כחולה תידלק כשהחיבור נוצר בהצלחה.

 מצב כרטיס או אוקס: נורת חיווי כחולה מהבהבת באיטיות

 נורת חיווי אדומה תידלק, הנורה תיכבה כאשר הטעינה הושלמה.טעינה: 

 : נורת חיווי צהובה תידלקTWSמצב 

 

 אתחול 

 שניות עד שתשמע צליל  5למשך  MODEהחזק את כפתור ה 

 מצב שינה

דקות על מנת לחסוך בסוללה אם לא יתבצע שימוש דרך בלוטוס או מכשיר אחר,  10הרמקול ייכנס למצב שינה לאחר 

 בעת השימוש ניתן להדליק באמצעות כפתור ההפעלה.

 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

 

 טיפול ותחזוקה במכשיר

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

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

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

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

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

 .דותי. אל תשליך מוצר זה לאש, סוללות עלולות להתפוצץ או לדלוףעל גוף המוצר אם הם שמורים במקום לא ידי


