Głośnik bluetooth

TRONSMART ELEMENT T2
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przewodnik
- Specyfikacja produkty
- Główne funkcje
- instrukcja obsługi przycisków
- O “True Wireless Stereo” (TWS)
- Komunikat

Specyfikacja produktu
Specyfikacja wyglądu
Złącza zewnętrzne

Złącze micro USB / Złącze AUX

Rozmiar produktu
Waga produktu (bez pudełka)

142 x 70 x 46 (mm)
395g (z wbudowaną baterią litowo polimerową)

Podstawowa specyfikacja
Typ produktu

Przenośny głośnik bluetooth

System głośnika

3.5W*2 + Nadajnik niskiej częstotliwości

Tryb regulacji głośności

Dostosowane przyciski

Wersja bluetooth
Zasilanie

Wbudowany akumulator polimerowo litowy o
pojemności 1900mAh z inteligentnym trybem zarządzania
energią

Specyfikacja techniczna
Moc wyjściowa
Protokół Bluetooth oraz kompatybilność
Czas ładowania

Standardowe DC5V=1A, Czas ładowania: 4-5 godzin

Częstotliwość dzwięku

10-12 godzin ciągłej muzyki

Główne funkcje
Główne funkcje
Połączenia głosowe

Obsługa dwukierunkowe rozmowy audio

Odtwarzanie przez Bluetooth

Obsługa odtwarzania przez Bluetooth

Zewnętrzny dostęp audio

Obsługa odtwarzania przez AUX

Połączenie Bluetooth

Obsługa połączeń bluetooth jednym przyciskiem

Wskaźnik baterii

Obsługa wskaźnika baterii iOS

Dzwonki

Obsługa dzwonków podczas próby połączenia
Obsługa “True Wireless Stereo”

Przyciski
Głośność -: Krótkie przyciśnięcie powoduje
zmniejszenie głośności o 1 poziom.
Głośność -: Krótkie przyciśnięcie powoduje
zwiększenie głośności o 1 poziom.

Przycisk Play/Pauza: Krótkie naciśnięcie raz podczas grania,
głosnik zacznie lub przestanie grać.
Przycisk Bluetooth: Długie naciśnięcie przycisku spowoduje
odłączenie połączenia Bluetooth na siłę, krótkie naciśnięcie
spowoduje odrzucenie. Podczas połączenia naciśnij krótko,
aby się rozłączyć.
Połączenia: W stanie połączenia Bluetooth, gdy przychodzi
połączenie, naciśnij krótko, aby odpowiedzieć, naciśnij długo,
aby odrzucić. Podczas połączenia naciśnij krótko, aby się rozłączyć

Dioda LED
Mikrofon

Przycisk Zasilania:
Długie przyciśnięcie
przez 2 sekundy spowoduje
włączenie lub wyłączenie.
Przycisk trybu:
Krótkie przyciśnięcie
zmieni tryb Bluetooth
na tryb AUX.

Tryb TRUE WIRELESS STEREO: Kiedy głośnik nie jest połączony z rzadnym urządzeniem,
długie przyciśnięcie przycisku spowoduje inicjację trybu bezprzewodowego.

Wejście AUX:
Dla zewnętrznego audio,
podłącz 3.5mm kabel jack.
Wbudowany przycisk RESET:
Dotknij aby zresetować
Port Micro USB:
Port ładowania

Informacje o TRUE WIRELESS STEREO

Głośnik Bluetooth 1

Głośnik Bluetooth 2

Jak połączyć TWS
Gdy masz dwa głośniki w stanie rozruchu i nie ma połączenia Bluetooth, długo naciskaj przycisk
Bluetooth na jednym z głośników, aż usłyszysz komunikat, głośniki łączą się z TWS, a gdy
usłyszysz podwójny dzwięk “dzwonka”, dwa głośniki zostaną pomyślnie Sparowane ze sobą.

Komunikat
Ten produkt jest objęty naszą gwarancją na części i robociznę Tronsmart Gwarancja na
12 miesięcy od daty pierwotnego zakupu od autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora.
Możemy świadczyć usługi posprzedażowe tylko dla produktów sprzedawanych przez
autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów Tronsmart lub Tronsmart. Jeśli kupiłeś
urządzenie w innym miejscu, skontaktuj się ze sprzedawcą w sprawie zwrotu i gwarancji.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW
- Uszkodzenia w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, nadużyć, przemian lub aktów wandalizmu.
- Niewłaściwa lub niewystarczająca konserwacja.
- Nieautoryzowane modyfikacje lub wykorzystanie komercyjne.
- Uszkodzenia w transporcie powrotnym.
- Nieprofesjonalne używanie przez dzieci poniżej 18 roku życia.

Firma Tronsmart i jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody
spowodowane używaniem głośnika bluetooth odpornego
na wodę ELEMENT T2, z wyjątkiem intensywnego użytkowania lub zgodnie z instrukcjami
podanymi powyżej w instrukcji obsługi.
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