Głośnik Bluetooth Element T6

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór głośnika Bluetooth Tronsmart Element T6.
Tronsmart Element T6 obsługuje łączność Bluetooth 4.1 dla optymalnego
połączenia i parowania ze smartfonami oraz innymi kompatybilnymi
urządzeniami obsługującymi standard łączność Bluetooth 4.1 lub niższą.

OPIS PRZYCISKÓW

1) Przycisnięcie około 3-4 sekund uruchamia / wyłącza głośnik, krótkie
przyciśnięcie zmienia tryb pomiędzy AUX i Bluetooth
2) Następny utwór
3) Funkcja rozmowy: Podczas połączenia przychodzącego nacisnąć krótko,
aby odebrać; kolejne naciśnięcie rozłącza rozmowę i wznawia odtwarzanie
muzyki. Przyciśnięcie około 2-3 sekund ponawia połączenie z ostatnio
wybranym numerem.
4) Poprzedni utwór
5) W trybie Bluetooth krótkie naciśnięcie wznawia / wstrzymuje
odtwarzanie, natomiast długie naciśnięcie rozłącza Bluetooth. W trybie AUX
krótkie naciśnięcie wznawia / wstrzymuje odtwarzanie.
6) Złącze Micro-USB do ładowania.
7) Złącze AUX
8 i 9) Obróć by zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

BLUETOOTH
Włącz głośnik naciskając przycisk zasilania przez około 2-3 sekundy.
Niebieska dioda LED zacznie szybko błyskać - oznacza to wejście głośnika w
tryb parowania Bluetooth.
1. Aktywuj Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu.
2. Wejdź w ustawienia Bluetooth i wyszukaj nowe urządzenie.
3. Po wykryciu głośnika (Tronsmart Element T6), naciśnij na jego nazwę
i sparuj go z telefonem.
4. Jeśli telefon zapyta o kod, wpisz kod „0000” i potwierdź.
5. Po udanym parowaniu głośnik wyda z siebie krótki dźwięk i dioda LED
zaświeci na niebiesko.
UWAGA: Czas parowania uzależniony jest od urządzenia. Czynności
powyzej należy wykonać tylko podczas pierwszego połączenia z
urządzeniem - potem głośnik będzie łączył się z nim automatycznie (może
zapamiętać do 8 urządzeń).

FUNKCJA AUX
Głośnik wyposażono w jedno złącze AUX - wystarczy połączyć go kablem
audio jack 3.5 mm z urządzeniem (telefon / odtwarzacz MP3 / PC / laptop).
Gdy dioda LED zacznie świecić na zielono, odtwarzanie muzyki z głośnika
będzie możliwe.

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA
Podłącz kabel MicroUSB do komputera lub ładowarki USB - świecąca na
czerwono dioda LED informuje o statusie ładowania.
Dioda LED zacznie świecić na zielono, gdy ładowanie będzie zakończone
(około 3-4 godziny ładowania dla ładowarku 5V/1A).
Informacja o stanie baterii: Dioda LED będzie świecić na czerwono, gdy stan
naładowania baterii spadnie poniżej 10%.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
1. Głośnik Tronsmart Element T6
2. Kabel MicroUSB (do ładowania)
3. Kabel audio jack 3.5 mm (AUX)
4. Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA
T6

Model
Bluetooth

4.1

Dystans transmisji

do 10 m

Napięcie i natężenie ładowania

5V ± 0.25V, 1-2A

Bateria

2x2600 mAh

Moc wyjściowa

2x12,5W

Częstotliwość

60Hz - 20KHz

ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
PROBLEM

Nie udało się połączyć
lub sparować głośnika
z urządzeniem

ROZWIĄZANIE
1. Sprawdź, czy urządzenie z którym parujesz
głośnik ma włączony Bluetooth.
2. Sprawdź czy bateria w urządzeniu i głośniku
nie jest rozwładowana.
3. Sprawdź czy głośnik jest w trybie parowania
Bluetooth.
4. W pobliżu jest zbyt dużo urządzeń z
Bluetooth, które mogą powodować problemy

Dźwięk jest cichy lub
występują zakłócenia

1. Sprawdź głośność Bluetooth na urządzeniu
podłączonym do głośnika.
2. Stan baterii jest zbyt niski, doładuj głośnik.

Muzyka przerywa

1. Przenieś urządzenie Bluetooth bliżej do
głośnika.
2. Upewnij się, że pomiędzy głośnikiem i
urządzeniem nie pwystępują przeszkody.

Nie świeci się dioda
LED

1. Stan baterii jest zbyt niski.
Naładuj głośnik i spróbuj ponownie.
2. Zrestartuj głośnik i spróbuj ponownie.

OPIEKA I UTRZYMANIE
Zachowaj instrukcję na przyszłość
Do czyszczenia głośnika Tronsmart Element T6 używaj namoczonej w wodzie ściereczki, w
wypadku gdy jego zewnętrzna częśc zostanie zabrudzona. Nie używaj do czyszczenia żadnych
detergentów lub innych środków chemicznych, gdyż mogą one trwale uszkodzić głośnik. Nie
otwieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części, których wymianą zająć może się użytkownik. Nie
rzucaj i nie upuszczaj głośnika, używaj go ostrożnie, dla najlepszych wrażeń z użytkowania.
Trzymaj głośnik w suchych pomieszczeniach. Kurz, bród i wilgoć mogą zbierać się na obudowie
głośnika, jesli będzie trzymany w niewłaściwych warunkach. Nie wkładaj urzadzenia do ognia baterie mogą eksplodować lub wyciec.

INFORMACJE GWARANCYJNE
Głośnik Tronsmart Element T6 objęty jest roczną gwarancją od defektów i problemów
fabrycznych, obowiązującą od daty zakupu, w wypadku normalnego użytkowania. Jeśli w tym
czasie wystąpią problemy z działaniem głośnika zwróć go do sprzedawcy z informacją o
wykrytym defekcie. W razie wysyłki telefonu do serwisu prosimy o odpowiednie
zabezpieczenie go, by nie został uszkodzony w czasie wysyłki. W ramach gwarancji Tronsmart
naprawi lub wymieni niedziałające urządzenie (o ile nie wystąpiło uszkodzenie mechaniczne).
Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione przez osoby ﬁzyczne, z wyłączeniem
urządzeń wykorzystywanych w celach komercyjnych lub używanych niezgodnie z ich
przeznaczeniem. Gwarancja nie jest transferowalna. Firma Tronsmart nie jest odpowiedzialna
za uszkodzenia lub problemy z urządzeniem spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie
urzadzenia lub niestosowanie się do informacji zawartych w tej instrukcji oraz w opisie
urządzenia. Dodatkowo ﬁrma Tronsmart nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe w
wyniku użytkowania urządzenia, a roszczenia związane z produktem nie mogą przekraczać
ceny jego zakupu.
Powyższy opis przedstawia podstawowe warunki gwarancji. Użytkownik może posiadać inne
prawa uzależnione od kraju zakupu urządzenia.

GWARANCJA NIE SĄ OBJĘTE
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub aktem
wandalizmu,
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym utrzymaniem urządzenia,
- Nieautoryzowana ingerencja w produkt oraz komercyjne użytkowanie go,
- Uszkodzenia, które wystąpiły w transporcie zwracanego urządzenia,
- Uszkodzenia spowodowane przez osoby poniżej 18. roku życia
(TronsmartTM i podmioty powiązane nie odpowiadają za uszkodzenia spowodowane przez
głośnik Bluetooth Element T6, w sytuacji, gdy był on użytkowany niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi).

